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slovo starostky

Rada města Frýdku-Místku 
na svém posledním zasedání 
rozhodla o odvolání Cyrila 
Vráblíka z funkce ředitele 
Základní školy Jana Čapka 
255, Frýdek-Místek, z důvo-
du závažných porušení a 
neplnění právních povinností 
vyplývajících z vykonávané 
funkce, která byla zjištěna zři-
zovatelem a orgánem činným 
v přestupkovém řízení.

Rada města důkladně mapo-
vala situaci na 2. základní škole 
poté, co začaly na veřejnost pro-
nikat zprávy o nedobrých inter-
personálních vztazích na tomto 
zařízení. Ty samy o sobě ovšem 
ze zákona nemohly být důvo-
dem k odvolání ředitele, kterému 
se dával dostatečný prostor, aby 

Vážení spoluobčané,
v prosinci 2004 zastupitelstvo města 

schválilo rozpočet našeho města na r. 
2005. Na jednání zastupitelstva 24. 1. 
2005 byla provedena 1. změna roz-
počtu, protože zastupitelstvo rozhodlo 
o poskytnutí částky 500.000,- Kč na 
pomoc obětem katastrofy v oblasti jiho-
východní Asie.

Na programu jednání zastupitelstva 
7. 3. 2005 je návrh 2. změny rozpočtu 
města, který projednala rada města a do-
poručila zastupitelstvu ke schválení. Důvodů pro 2. změnu rozpočtu 
je několik. Jedním z nich je změna systému poskytování dotace na 
přímé náklady na vzdělání, které od 1. 1. 2005 rozepisuje a poskytuje 
školám a školským zařízením krajský úřad. Proto je nutno schválený 
rozpočet města opravit, tj. snížit příjmy i výdaje o výši této dotace
224 021 000,- Kč. Dalším důvodem je skutečnost, že výše dotací
v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu je nižší o 
38 435 400,- Kč. Největší rozdíl je u dotace na sociální dávky. Zatím-
co v r. 2004 byla dotace asi 199 milionů korun, letos to bude méně 
– 184.259 000,- Kč . Také o tuto změnu je nutné opravit příjmy i vý-
daje města. Do rozpočtu města pro r. 2005 rovněž zapojíme zůstatek 
finančních prostředků z roku 2004, takže dojde ke zvýšení plánované 
rezervy města na celkovou výši 15 milionů korun. Tuto rezervu bude-
me moci v průběhu roku 2005 použít na krytí nezbytných výdajů města, 
které zatím nejsou kryty schváleným rozpočtem našeho města. V ná-
vrhu 2. změny rozpočtu jsou však také konkrétní návrhy na poskytnutí 
neinvestičních prostředků z různých fondů města. Jednotlivé komise 
rady města posuzovaly žádosti subjektů o přidělení finančních pro-
středků na jejich činnost a akce a pak navrhly přidělení dotací – např. 
z fondu výchovy a vzdělávání je k rozdělení navrženo 339.000,- Kč, 
ze sportovního fondu 1.441.000,- Kč, z Centra sportu 1.100.000,- Kč, 
kulturního fondu 1.420.000,- Kč, zdravotního fondu 73.500,-Kč. Odbor 
sociálních služeb a zdravotnictví z důvodů potřebnosti zajištění soci-
álních služeb pro občany našeho města  doporučil uzavřít smlouvy
s neziskovými organizacemi v celkové výši 2.041.500,- Kč.

O rozpočtu města na r. 2005 Vás budu pravidelně informovat. 
Eva Richtrová

Ředitel 2. ZŠ Cyril Vráblík byl radou odvolán
se snažil situaci ve škole vyřešit. 
Tím spíš, že škola vykazovala 
dobré ekonomické výsledky 
a měla příznivé hodnocení 
České školní inspekce. Rada 
města ovšem musela přistoupit 
k radikálnímu řešení, když se 
současně objevil incident ředi-
tele s žákem, který projednával 
orgán činný v přestupkovém 
řízení. „Fyzický kontakt s žákem 
byla poslední kapka. V jednání 
ředitele jsme spatřovali závažné 
porušení školského zákona a ani 
jsme nemohli u člověka v této 
funkci tolerovat nerespektování 
dodržování dobrých mravů a 
norem a hodnot občanského 
soužití, neboť nikdo nemá právo 
ani slovně ani fyzicky napadat 
jinou osobu,“ uvedl místostarosta 

Petr Cvik, který v minulém týdnu 
pověřil vedením školy do doby 
jmenování nového ředitele dosa-
vadní zástupkyni Mgr. Veleckou. 
Město vypíše konkurz, takže 
jméno nového ředitele 2. ZŠ by 
mělo být známo do šesti týdnů. 
„Předpokládáme, že se situace 
na škole uklidní a vše už bude 
probíhat, jak má,“ řekl místosta-
rosta Petr Cvik, který promluvil i 
k pedagogickému sboru, jemuž 
kladl na srdce, aby zlepšil vzá-
jemnou komunikaci a narovnal 
vztahy na pracovišti. „Válečná 
sekera by měla být zakopána 
a všichni byste se měli oprostit 
od osobních půtek, aby se o 
vaší škole mluvilo už jen pouze 
v dobrém,“ nabádal pedagogy 
místostarosta.                       (pp)

SCHŮZKA S PEDAGOGY: Místostarosta Petr Cvik a Ilona Nowako-
vá, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, přišli kantory 2. 
ZŠ seznámit s rozhodnutím rady města a jeho důsledky.

Foto: Petr Pavelka

Městskému zastupitelstvu bude radou 
města doporučen návrh na schválení uzavře-
ní smluv o poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení města Frýdek-Místek v souladu 
s vyhláškou o vytvoření a použití účelových 
prostředků fondu.

Půjčka ve výši 50 tisíc korun má být poskytnuta 
obyvatelům ulice Raisova za účelem zateplení ob-
vodového pláště domu č. p. 936 a částka 150 tisíc 
korun má pomoci lidem z Kolaříkovy ulice za  účelem 
obnovy střechy starší deseti let na domu č. p. 1591.

Koncem roku rada města vyhlásila na po-
skytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Frýdek-Místek výběrové řízení a na odboru správy 
obecního majetku se objevily pouze výše zmíněné 
požadavky, kterým radní vyhověli. 

Město půjčí na bydlení,
chystá také dražbu bytu

Zastupitelstvo by mělo podle doporučení rady 
rozhodnout i o dražbě bytu na Wolkerově ulici. 
Vyvolávací cena bytu 3+1 v nabídkovém řízení 
je navržena ve výši 480 tisíc korun. „Vzhledem 
k tomu, že nájemce této bytové jednotky neplatil 
nájem, včetně služeb spojených s pronájmem bytu, 
byl mu rozhodnutím soudu zrušen nájemní vztah. 
Bývalý nájemce již bytovou jednotku neužívá a ta 
je v současné době prázdná. Navrhovaná cena 
vychází z ceny soudního znalce a celkového dluhu 
nájemce, který je vyvolávací cenou pokrytý,“ sdělila 
starostka Eva Richtrová. Ta informovala, že rada 
rozhodla také o zadání zakázky na nátěr dřevěných 
oken bytového domu č. p. 115 na ulici I. J. Pešiny, 
tamější dům č. p. 116 se kromě nátěru oken dočká i 
opravy balkonů.                                         (pp)

Frýdecko-místečtí radní doporučují zastupi-
telstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,1 milio-
nu korun z Centra sportu pro rok 2005 s novým 
subjektem pod názvem Fotbal Frýdek-Místek. 

„Mámě z loňska vytvořenou finanční rezervu 
pro letošní rok na mládežnická fotbalová družstva 
Centra sportu. Podmínkou přidělení finančních 
prostředků nově vzniklému subjektu Fotbal Frý-
dek-Místek bylo převzetí mládežnických družstev 
Centra sportu hrajících doposud pod hlavičkou Fot-
balového klubu Frýdek-Místek. Zároveň jsme měli 
jako podmínku získání práv hrát soutěže, které si 
jednotlivá družstva v minulosti vybojovala. Protože 

Milion pro fotbal mládeže
stanovené podmínky byly splněny, doporučujeme 
poskytnout neinvestiční dotaci z Centra sportu,“ 
vysvětlil místostarosta Petr Cvik. 

Finance jsou určeny na provoz sportovních zařízení 
a nájmy v souvislosti se sportovní přípravou a akcemi, 
dále na odměny trenérům, zdravotní zabezpečení 
sportovců, startovné, cestovné, dopravné a další 
vyspecifikované položky. Město tak dostálo slibu, že 
při vyjasnění a zprůhlednění hospodaření frýdecko-
-místeckého fotbalu bude znovu podporovat mládež. 
„Jsem rád, že po dlouhodobém jednání, které vedly 
Válcovny plechu a.s. a město, se nám podařilo fotbal 
ve Frýdku-Místku zachránit. Doufám, že nová etapa, 
která ho čeká, bude úspěšná,“ řekl místostarosta. (pp)
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krátce

Frýdecko-Místecko je v 
rámci kraje na čele statistik 
nasvětlování přechodů pro 
chodce, které zvyšuje bez-
pečnosti silničního provozu a 
chrání jak řidiče, tak i chodce. 
Samotný Frýdek-Místek může 
jít všem příkladem a plánuje v 
této oblasti ještě další vylep-
šování stávajícího stavu. 

Policisté přitom potvrzují, 
že význam osvětlení byl již 
prokázán mnoha studiemi a že 
se potvrzuje platnost obecné 
zásady bezpečnosti silničního 
provozu „vidět a být viděn“. 
„Po přijetí nového zákona o 
provozu na pozemních komu-
nikacích došlo k upřednost-
nění chodců na vyznačených 

Frýdek-Místek je nejlepší
přechodech a tím i růstu počtu 
nehod chodců s nejtěžšími 
následky,“ upozorňuje policie 
a jako jednu z možností, jak 
zvýšit bezpečnost chodců na 
přechodech ve večerních a 
nočních hodinách, vidí právě 
přisvětlení přechodů. Jedná 
se o zvýraznění exponovaných 
přechodů světlem bílé barvy, 
s vyšší intenzitou a směrovým 
charakterem osvětlení tak, že 
chodec je osvětlen ze směru 
jízdy vozidla a je ve velkém 
pozitivním kontrastu na tmavším 
pozadí. Použitím odlišné barvy a 
intenzity osvětlení je dosaženo 
toho, že přechod je zvýrazněn 
a nesplývá s běžným uličním 
osvětlením.                          (pp)

Bambiriáda 2005
V pátek 27. 5. a v sobotu 28. 

5. 2005 se ve Frýdku-Místku 
uskuteční 3. ročník Bambiriády 
- přehlídky zájmových činností pro 
děti a mládež. Letošní Bambiriáda 
se bude konat v Místku v areálu 
Sokolík a v Sadech Bedřicha Sme-
tany. Přihlášky školám, oddílům, 
klubům poskytne OŠKMaT, Martin 
Sysala, tel: 558 609 215, e-mail: 
sysala.martin@frydekmistek.cz.

Velikonoční radosti
Lidový dům v Místku ve spolu-

práci s galerií Krásno pořádá dne 
17. března od 14 hodin ve vel-
kém sále Lidového domu Veliko-
noční radosti - odpoledne v práci 
a radosti s lidovými výtvarníky 
- malování vajíček, drátkování, 
keramika, pletení tatarů aj.

8. března v 19 hodin Lidový 
dům v Místku ve velkém sále 
pořádá přednášku známého 
astrofyzika RNDr. Jiřího Gryba-
ra, CSc. „Věda a víra z pohledu 
astrofyzika“.

Oslavy MDŽ
Okresní a Městský výbor 

KSČM ve Frýdku-Místku, OR ČSŽ 
ve Frýdku-Místku a Levicový klub 
žen „Růže 92“ pořádají ve čtvrtek 
3. března od 15 hodin v Nové scé-
ně Vlast Celookresní oslavy MDŽ. 
V hudebně zábavném pořadu 
Láska brány otevírá účinkují sólisté 
opery a operety Moravskoslezské-
ho divadla v Ostravě.

35 tisíc pod stromem
Tradiční charitativní veřejná 

sbírka Vánoční strom, která se 
každoročně pořádá ve Frýdku-
-Místku, ještě prochází nezbyt-
ným administrativním procesem, 
ovšem lidé bez přístřeší se už 
nyní mohou těšit z toho, že na 
zlepšení životních podmínek 
obyvatel v azylovém domě v 
Místku-Bahně lidé před koncem 
roku věnovali 35.702,50 Kč.

Zpřístupní internet
Přístup na internet všem 

zájemcům z řad široké veřej-
nosti nabízí v rámci akce Březen 
– měsíc internetu Integrovaná 
střední škola na Lískovecké 
ulici ve Frýdku-Místku. Nabídka 
je určena především lidem, 
kteří jinak nemají možnost se k 
práci na elektronické síti dostat, 
nemají s ní zkušenosti a rádi by 
tento handicap napravili. 

Technopárty v KD VP
Kulturní dům Válcoven plechu 

chystá na březen dvě technopár-
ty. Nejprve se zde ovšem v pátek 
4. března uskuteční Společenský 
ples Soukromého čtyřletého a 
osmiletého gymnázia ve Frýdku-
-Místku a v neděli 6. 3. výroční 
schůze ČRS. Avizované techno 
přijde na pořad dne 18. 3. pod 
názvem Antistatic a 27. 3. násle-
duje Deratizace.

V předvánočním období jsme pro naše obyvatele Domo-
va důchodců ve Frýdku-Místku vyhlásili soutěž „O NEJLEP-
ŠÍ BABIČČIN/DĚDEČKŮV RECEPT“.

Naši klienti zavzpomínali na dobu, kdy vařívali dobroty 
svým milým a své osvědčené recepty nám napsali. Díky nim 
mohla vzniknout krásná kuchařka s názvem „BABIČČINY 
RECEPTY NEJEN PRO DĚDEČKY“.

Na přelomu ledna a února 2005 proběhlo slavnostní 
vyhlášení vítězů. Všichni dostali krásné ceny a na památku 
svou kuchařku.                                                                   (mt)

Babiččiny recepty pro všechny

Ve čtvrtek 3. února se v Domově důchodců ve Frýdku-
-Místku na ul. 28. října 2155 konal čepicový bál. Obyvatelé 
domova se nezalekli ani poněkud netradičního pojetí plesu a 
ozdobili své hlavy veselými pokrývkami. 

V průběhu plesu byla vyhlášena soutěž o nejvtipnější čepici, 
kterou jednoznačně vyhrála paní Božena Plánková, která svůj 
zelený klobouček doplnila mysliveckým oděvem.

Slavnostní odpoledne přijela zpestřit skupina mažoretek 
ze Staříče a samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. 
Zábava trvala do večerních hodin a všichni zúčastnění se 
výborně bavili.                                                             (mt)

Netradiční ples v domově

V rámci celonárodní kam-
paně 30 dní pro neziskový 
sektor, na které se podílí i od-
bor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, byla 7. února
v Kině Petra Bezruče zahá-
jena výstava pomoc nabíze-
jících sociálních organizací 
a nízkoprahových klubů pro 
děti ve Frýdku-Místku.

„Na šesti panelech zde nalez-
nete prezentaci Českého červe-
ného kříže, Charity, Poradny pro 
ženy a dívky, dobrovolnického 
centra Adra a Renarkonu, což 
je zařízení věnující se drogové 
problematice, které představuje 
svůj projekt Na jedné lodi. Na pa-
nelech dětských nízkoprahových 

30 dní pro neziskový sektor
klubů Charity a sdružení Filadel-
fie můžete vidět výrobky dětí a 
fotografie z činnosti klubů Ú-kryt 
a Nezbeda,“ vyjmenoval Martin 
Sysala, který za město s nezis-
kovým sektorem komunikuje.

V rámci kampaně 30 dnů pro 
neziskový sektor byla v polovině 
února vernisáží zahájena výstava 
obrazů Mirka Tepera v domě Adry. 
Výtěžek z obrazů je určen na pod-
poru dobrovolnického centra Adry. 
Posledním počinem kampaně 
ve Frýdku-Místku je nastartování 
seriálu o neziskových organiza-
cích ve Zpravodaji Rady města 
Frýdek-Místek, který představuje 
jednotlivé aktivity tohoto sektoru 
pravidelně na straně osm.       (pp)

V úterý 8. února uspořá-
dalo vedení Penzionu pro 
důchodce ve Frýdku-Místku 
pro zdejší obyvatele tradiční 
únorový bál, který se těší 
značné oblibě, o čemž svědčí 
velká účast zde žijících oby-
vatel. Po maškarním bále v 
minulém roce nesl letos bál 
přívlastek „brýlový“.

Řada účastníků této akce si 
připravila různě ozdobené brýle, 

Vydařený „Brýlový bál“
z nichž ty nejoriginálnější nakonec 
vyhodnotila porota a na vítěze 
čekala samozřejmě odměna. K 
tanci i poslechu hrála skupina 
pana Ondračka. „Všem se velmi 
líbila zejména proto, že repertoár 
pocházel převážně ze známých 
populárních skladeb šedesátých 
a sedmdesátých let minulého 
století, tedy z doby, kdy většina se-
niorů byla v nejkrásnějším věku,“ 
informoval ing. Jiří Vinkler, jeden 
z obyvatel penzionu. Součástí 
programu byla bohatá tombola, 
v níž bylo bezmála dvě stě cen, 
takže většina účastníků si nějakou 
hodnotnou cenu vylosovala. Zajiš-
těno bylo taktéž i výborné a levné 
občerstvení, takže se obyvatelé 
vesele bavili od půl čtvrté až do 22 
hodin, kdy bál skončil společným 
tancem všech přítomných. „Dě-
kujeme vedení penzionu a všem 
zaměstnancům, kteří krásně vy-
zdobili jídelnu a bezvadně zvládli 
náročnou organizaci této akce. 
Těšíme se na další společenské 
akce uspořádané pro potěšení 
zde žijících obyvatel,“ poděkoval 
za všechny spokojené účastníky 
bálu ing. Jiří Vinkler.                 (pp)

NA PARKETU: Bohatá výzdoba, 
bohatá tombola – ani nebylo zapo-
třebí růžových brýlí, aby se senioři 
cítili výborně.            Foto: Archiv

Pod záštitou starostky měs-
ta Evy Richtrové se připravuje 
Benefiční módní přehlídka 
Nadace lev dětem ve Frýdku-
-Místku s cílem pomoci sociál-
ně handicapovaným frýdecko-
-místeckým dětem.

„V rolích modelek a modelů 
se představí děti z dětského 
domova ve Frýdku–Místku, 
které tímto získají možnost 
vyzkoušet si, jaké to je být mo-
delkou či modelem, setkají se 
s lidmi, kteří tuto práci dělají 
profesionálně, a nahlédnou do 
zákulisí profesionálního mode-
lingu,“ sdělila Ivana Gogelová, 

Benefiční módní přehlídka
nanažerka modelingu.

Na závěr módní přehlídky 
předá zástupce Nadace lev 
dětem šek Nemocnici ve 
Frýdku-Místku. „Tento finanční 
příspěvek bude použit na za-
koupení vyhřívacího lůžka pro 
novorozence, které nemocnice 
potřebuje nutně zajistit pro své 
nejmladší pacienty,“ prozradila 
starostka Eva Richtrová.

Benefiční módní přehlídka 
Nadace lev dětem se usku-
teční ve čtvrtek 10. března v 
prostorách hotelu Centrum ve 
Frýdku–Místku od 19 hodin.

(pp)
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městská policie

listárna
Štvou mě chodníky

Mám dnes 80 roků, a proto si 
myslím, že bych také mohl něco 
sdělit, co mě opravdu nyní štve. 
Víme všichni, že sněhu v poslední 
době napadlo o něco více oproti 
minulému období. To však ne-
znamená, že by chodníky, za které 
odpovídají jako majitelé TS, se o 
tyto nestarali. Nemám v úmyslu 
hodnotit plnění povinnosti majitelů 
pozemků, to je TS, ale musím 
konstatovat, že v tak nedbalém 
stavu jsem je v zimním období v 
minulosti nezaznamenal. Myslím, 
že povinností městské policie není 
jen upozorňovat majitele psíků na 
jejich uvázání a uklízení nečistot 
po nich, nebo montování kopyt na 
auta, mnohdy bez pádného důvo-
du, ale hlavně nyní, kdy je všude 
sněhový nepořádek na chodní-
cích, by měli jít do ulic a zaměřit 
se na uklízení chodníků, zejména, 
které patří TS. TS jsou jistě plně 
vybaveny strojním parkem natolik, 
abychom mohli bezpečně chodit 
v našem městě, aniž bychom byli 
odvezeni do naší nemocnice.

(dopis byl redakčně zkrácen) 
Eduard Carbol

Bránili sebevraždě
2. 2. zasahovali městští strážní-

ci na ulici Novodvorská v obytném 
domě vůči jednapadesátiletému 
M. L., který se snažil spáchat 
sebevraždu oběšením. Strážníci 
na místě nalezli dvě prázdná plata 
diazepamu. Muž přes již špatné 
komunikační schopnosti potvrdil 
podezření o snaze skoncovat se 
životem tvrzením, že všechny 
léky snědl najednou. Pro záchranu 
jeho života byla na místo přivolána 
rychlá záchranná služba, které byl 
nešťastník předán.

Agresivita v Přístřeší
3. 2.  zakročovali strážníci na 

základě telefonního oznámení 
personálu v Přístřeší na Bahně-
-Příkopech proti dvěma mužům 
ve věku 30 a 31 let, kteří se v 
silně podnapilém stavu chovali 
značně agresivním způsobem 
vůči ostatním ubytovaným obča-
nům. Museli být tedy odvezeni 
tam, kde dohlídli na to, aby jim 
hladina alkoholu klesla.

Nachytali zloděje,
jak bere pneumatiky

14. 2. v noci před půl druhou 
zakročovala hlídka městské policie, 
na základě telefonního oznámení 
personálu pracovníků supermar-
ketu TESCO, v areálu firmy Bosch-
-Car u parkoviště supermarketu 
proti třiačtyřicetiletému L. M. pro 
důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže. Muž se 
snažil ukrást z motorového vozidla 
pneumatiky. V momentě zadržení 
strážníky měl muž z vozidla od-
montovány dvě pneumatiky a „pra-
coval“ na třetí. Pachatel byl předán 
na místě Policii České republiky k 
došetření celé záležitosti.         (pp)

Nejen z naší dnešní lis-
tárny, ale i dalších podnětů, 
je patrné, že občané by rádi 
věděli, kdo je zodpovědný 
za stav chodníků ve městě 
a kam se obrátit v případě, 
že se jim zdá jejich údržba v 
zimním období nedostatečná. 
Věc není úplně jednoduchá.

Město Frýdek-Místek má ve 
svém vlastnictví 170 kilometrů 
chodníků. Už tato cifra by měla 
být důvodem zejména k časové 

Město s úklidem chodníků pomáhá,
odpovědni jsou však majitelé domů

shovívavosti v dobách, o kterých 
se dá mluvit jako o kalamitních. 
Takovou kilometrovou porci ne-
lze uklidit najednou a v krátkém 
časovém intervalu. I proto mají 
také chodníky, podobně jako 
cesty, svou kategorizaci a lhůty 
pro odstranění závad. „Nejkratší 
interval je stanoven na tři hodiny 
po vzniku závady a týká se pro-
stor u nemocnice a úřadů státní 
správy,“ vysvětlil vedoucí odbo-
ru dopravy Miroslav Hronovský. 

Připomíná však málo známý 
fakt, že i když město zajišťuje 
úklid chodníků prostřednictvím 
technických služeb TS a.s., platí 
ustanovení, podle kterého je za 
škody vzniklé závadou ve schůd-
nosti zodpovědný majitel nemo-
vitosti, s kterou chodník hraničí. 
Město má tedy stoprocentní 
povinnost o chodníky se postarat 
pouze tehdy, jestliže současně 
sousedí s nemovitostí, která 
městu rovněž patří. Ve zbytku 
případů je to jeho dobrá vůle, 
respektive politické rozhodnutí 
radnice, která chce občanům 
tuto službu zabezpečit. Na 
celoroční údržbu veškerých ko-
munikací je přitom vynakládáno 
deset milionů ročně. „Navzdory 
ustanovení, kdy je odpovědným 
majitel přilehlé nemovitosti, se 
město nezbavuje zajištění úklidu 
a má uzavřenou smlouvu s TS. 
Platí však, že pokud chce mít 
majitel nemovitosti jistotu, že 
jej například kvůli úrazu nebude 
nikdo popotahovat, musí mít s 
městem uzavřenou smlouvu 
na údržbu, která je pak samo-
zřejmě zpoplatněna, anebo 

vlastními silami solit. Ze zákona 
má zmírňovat důsledky zimního 
počasí, což pochopitelně nezna-
mená, že musí chodník oškrábat 
až na dlažbu. V některých 
městech, zejména těch s hust-
ší zástavbou, radnice striktně 
zimní údržbu chodníků, které 
sousedí s nemovitostmi, neřeší,“ 
upozorňuje Miroslav Hronovský. 
Ve Frýdku-Místku se tento postoj 
radnice také zkoušel, a sice v 
roce 1995. Ukázalo se však, že 
přerušovaná práce mechani-
zace je technicky velmi složitá. 
A navíc se ověřilo, že když se 
radlice zaboří do sněhu pouze v 
místech, kde chodník nesousedí 
s nemovitostmi, vypadá to ve 
městě jednoduše strašně.

Frýdecko-místecká městská 
policie na povinnost údržby 
některé majitele nemovitostí 
upozorňuje, ale spíše výchovným 
efektem bez sankčního důsledku. 
„Chodí namátkově a oslovuje ze-
jména majitele obchůdků, protože 
bezpečnost na chodnících před 
nimi by měla být v jejich bytost-
ném zájmu,“ vysvětlil Miroslav 
Hronovský.                           (pp) 

ÚKLID CHODNÍKŮ: Lokalita u nemocnice má nejvyšší prioritu. 
Foto: Petr Pavelka

Velmi silná sestava, na čele 
se starostkou Evou Richtro-
vou, místostarostou Petrem 
Cvikem, vedoucími důležitých 
odborů a řediteli městské po-
licie a TS a.s. byla k dispozici 
obyvatelům Skalice na taměj-
ších Hovorech s občany.

Když byl zaplněný sál restaura-
ce U Bučků seznámen s objemem 
plánovaných investičních akcí v 
této okrajové části města a finanč-
ními částkami, které do této lokality 
míří (loni 12,5 mil. Kč), a místosta-
rosta Petr Cvik navíc poděkoval 
za spolupráci místnímu osadnímu 
výboru, který radnici zprostředko-
vává podněty a problémy, chvíli 
to vypadalo, že vlastně není o čem 
diskutovat. Nakonec však přece 
jen padl první dotaz a několik kon-
krétních záležitostí se přece jen 
probralo. Skaličany v současné 
době pálí zejména údržba silnic, 
která se místním nezdála na tako-
vé úrovni jako v předešlých letech. 
„Kámen úrazu je podle mě v nad-
standardních požadavcích, které 
byly plněny předchozím řidičem. 
Ten současný se řídí podle plánu 
a s jednotlivými požadavky nad 
rámec se musí teprve seznámit,“ 
vysvětloval ředitel TS a.s. Jaromír 
Kohut. Debata se stočila i na údrž-
bu chodníků a skutečnost, že sníh 

Úplná spokojenost Skalice by byla drahá
odklizený z cest, končí právě na 
chodnících. „Zejména v kalamit-
ních stavech je to skutečně neko-
nečná práce a musíte mít strpení. 
Na údržbu chodníků jsme zakou-
pili frézu a hledáme pracovníka, 
nejlépe místního člověka, který 
by ji měl na starosti,“ řekl Jaromír 
Kohut. Zástupce osadního výboru 
si pak sypal v tomhle ohledu popel 
na hlavu: „Trochu jsme v tomto za-
spali, protože člověk vždycky řeší, 
co jej pálí, a v prosinci ani v lednu 
moc nesněžilo.“ Poslední otázka z 
tématu zimní údržby se pak týkala 
kvality údržby se strany správy 
údržby silnic. Výtka zněla v tom 
smyslu, že jejich řidiči mají údajně 
příkaz, aby sypali pouze zatáčky. 

Ve střední části setkání se de-
batovalo o tom, jakou má Skalice 
šanci na plynofikaci a kanalizaci. 
Z přednesených čísel bylo jasné, 
že finanční prostředky, které by 
si uspokojení těchto požadavků 
vyžádalo, není reálné z městské 
pokladny uvolnit. „Plynofikace 
by stála padesát milionů korun. 
To je šílené číslo, navíc v tom 
ještě nejsou přípojky k domkům. 
V jiné okrajové části nám suma 
pro stejný počet obyvatel vyšla 
na pouhých sedm milionů. Město 
se může do plynofikace pustit jen 
tam, kde je to jakž-takž rentabilní, 

takový investiční náklad na vybu-
dování hlavního řadu si nemůže-
me dovolit. A u kanalizace to byla 
ještě hezčí suma – 120 milionů,“ 
bortil sny o těchto inženýrských 
sítích vedoucí odboru investic 
Jan Kaspřík.  

Na závěr Dalibor Švejkovský 
poděkoval městu za řadu chysta-
ných investičních akcí ve Skalici, 
ale přednesl svým sousedům 
také svůj návrh, s kterým vystou-
pil na zasedání zastupitelstva, kdy 
požadoval, aby peníze, které byly 
ve výdajové složce rozpočtu na 
realizaci barevného zpravodaje, 
byly poníženy a použity na ko-
munikace okrajových částí města. 
„To je čistý populismus chtít tu 
částku ponižovat a směrovat 

jinde, protože zpravodaj má také 
příjmovou stránku. V době, kdy 
zpravodaj vycházel měsíčně, 
byla jeho výdajová a příjmová 
složka prakticky vyrovnaná a my 
věříme, že i při současné barevné 
a čtrnáctidenní podobě se může-
me časem tomuto hospodaření 
přiblížit. A proč jsme ke změně 
přistoupili, je myslím jasné – v 
dnešní době jsou zprávy v měsíč-
ním intervalu z radnice zastaralé, 
doba se zrychlila a my navíc 
chceme dát prostor k prezentaci 
všem oblastem, které se radnice 
jakýmkoliv způsobem týkají, včet-
ně kultury a sportu, na které jdou 
z města rovněž značné finanční 
prostředky,“ říká místostarosta 
Petr Cvik.                                (pp)

HOVORY S OBČANY: Ve Skalici byli občanům k dispozici starostka Eva 
Richtrová, místostarosta Petr Cvik i vedoucí odborů.  Foto: Petr Pavelka
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Pouze deset škol v České 
republice zajišťuje pilotní 
projekt Internet spojuje 
generace, v rámci kterého 
školáci zasvěcují seniory do 
tajů počítačového a interneto-
vého světa. Základní škola v 
Lískovci patří mezi ně.

Na škole probíhají tři kurzy pro 
třicet důchodců, kteří si mohou v 
deseti hodinových lekcích osvojit 
základní práci s počítačem. Pak 
dostanou slavnostně osvědčení 
a budou mít ještě po tři měsíce 
možnost bezplatně dále internet 
využívat. „Senioři za kurz nic ne-
platí, neboť je zcela financován 
ze zdrojů Evropské unie v rámci 
programu PHARE a podpory 
aktivního života seniorů,“ vy-
světlila zástupkyně ředitele školy 
Alena Cittová. Výuku obstarávají 
šikovní žáci nejvyšších ročníků, 
kteří mají k dispozici desítku po-
mocníků, kteří jsou prodlouženou 
rukou asistentů i seniorů. Občas 
je třeba důchodcům na monitoru 
pomoci s orientací nebo jim prak-
ticky ukázat, jak myší kliknout 
dvakrát rychle za sebou.

„Mám dceru provdanou v 
Německu, takže mi získané do-
vednosti přijdou vhod. Po internetu 
si můžeme dopisovat nebo vymě-

Internet spojuje generace
ňovat fotografie. Navíc je na něm 
spoustu informací, které se jinak 
obtížně shánějí. Tady je to rychlá 
záležitost. Marné – je to moderní 
věc,“ pochvaloval si Alois Pala.

Internet generace skutečně 
spojit dokáže. Nestalo se, že by 
na škole nebyl dostatek zájemců 
dělat seniorům asistenty, ačkoliv 
děti k tomu nikdo nenutí. Je vidět, 
že i je docela baví, že si mohly 
na chvilku vyměnit role a stát se 
přechodně učiteli. Senioři jim v 
rámci programu mají ve finální 
fázi přiblížit pro změnu něco z 
historie, samozřejmě znovu s 
využitím internetu, ale i osobních 
vzpomínek. „Prostředí, v němž 
kurzy probíhají, je kouzelné. Žáci 
se s plnou odpovědností vžili do 
role učitelů a obětavě se snaží 
seniory naučit zvládat počítač,“ 
hodnotí kurzy Rudolf Horníček, 
předseda místního Svazu dů-
chodců ČR, který nešetří slovy 
chvály na adresu lískovecké 
základní školy. Pochvalu zaslouží 
i senioři, kteří se nezalekli nového 
média a rozšiřují si svůj obzor 
další aktivitou. Někteří z nich 
jsou skuteční nezmaři. Na kurzy 
internetu docházejí třeba rovnou z 
pohybového cvičení, plavání nebo 
lekcí angličtiny.                       (pp) 

ZŠ LÍSKOVEC: Spojení generací. Pomocí internetu. Foto: Petr Pavelka

Speciální školy Naděje 
nabízí svým žákům vzdělá-
vání ve všech vzdělávacích 
programech. Jedním z nich je 
program „Pomocná škola“. V 
pomocné škole jsou ve velké 
míře vzděláváni a vychová-
váni žáci na úrovni středně 
těžké mentální retardace. 
Naše škola se specializuje i 
na vzdělávání dětí s poruchou 
autistického spektra.   

Obsahem výchovně-vzděláva-
cí činnosti je hlavně vypěstování a 
osvojení si návyků sebeobsluhy, 
osobní hygieny a rozvoj pracov-
ních dovedností se zaměřením na 
předměty denní potřeby.

Vzdělávání žáků s takovýmto 
postižením je velmi náročnou a 
složitou činností, na které se v 
Naději podílí celý tým odborníků 
– odborní lékaři, psychologové, 
rehabilitační pracovníci i speciální 
pedagogové. Velkou potřebou pro 
správný rozvoj dětí jsou vhodné 
podmínky, například strukturovaný 
prostor třídy přizpůsobený jejich 
potřebám, klidné a nestresující 
prostředí, pocit bezpečí a jistoty,  
snížený počet žáků ve třídě a v 
neposlední řadě kompenzační či 
speciální pomůcky. To vše může-
me našim žákům zajistit.

Cílem našeho působení ve 
výchovně vzdělávací činnosti 
je předávání a poskytování vě-
domostí, dovedností, vytváření 
návyků potřebných v praktickém 
životě a jistě i rozvoj duševních a 
tělesných schopností. To vše s 
velkým důrazem na individuální 
potřeby dítěte a jeho schopnosti.

Součástí pomocné školy je 
tzv. rehabilitační vzdělávací pro-
gram. U nás se v těchto třídách 
vzdělávají žáci, jejichž mentální či 
kombinované postižení je natolik 
závažné, že vyžaduje speciální 

Speciální školy NADĚJE – pomocná škola

přístup. Vzdělávání zajišťují dva 
speciální pedagogové. Výchov-
ný obsah je dán individuálním 
učebním plánem, který zahrnuje 
výchovu rozumovou, smyslovou, 
pracovní a výtvarnou, hudební a 
pohybovou a zdravotní (rehabili-
tační) tělesnou.

Pokoušíme se u dětí probudit 
jejich pozornost, vůli i paměť. 
Snažíme se o základní rozvoj 
komunikačních dovedností za 
odborné pomoci logopeda i všech 
dostupných alternativních či aug-
mentativních pomůcek. Usilujeme 
o maximální míru soběstačnosti a 
pohybové samostatnosti.

Velmi důležitým prostředkem 
ke správnému rozvoji dětí je i 
vhodně vytvořený denní režim, 
který je strukturován do několika 
bloků. První blok je převážně vy-
hrazen ranním rituálům, kde kla-
deme důraz na budování sociál-
ních vazeb mezi dětmi navzájem 
a mezi dětmi a vyučujícími. Tady 
se většinou sesedneme k sobě, 
zdravíme se slovně i třeba pohla-
zením, předáváme si zvoneček a 
někdy zpíváme píseň.

V druhém bloku se věnujeme 
výchově rozumové a smyslové, 
kde se zaměřujeme na orientaci 
v čase i prostoru, vnímání těles-
ného schématu, barev. Prová-

díme speciálně pedagogickými 
metodami stimulaci zraku, slu-
chu a hmatu i rozvoj řečových a 
grafických schopností, logického 
myšlení a paměti.

Součástí třetího bloku je 
rehabilitační tělesná a hudební 
a pohybová výchova. Tady se 
věnujeme aktivnímu polohování 
v reflexně inhibičních polohách, 
facilitačním technikám, bazální 
stimulaci či senzomotorickým a 
psychomotorickým cvičením. To 
vše s maximální motivací k co 
možná největší samostatnosti v 
pohybu a s podporou nejnověj-
ších kompenzačních pomůcek. 
V hudební výchově rozvíjíme cit 
pro rytmus i pohyb a poslouchá-
me relaxační hudbu.

V posledním, čtvrtém bloku, 
v rámci pracovní a výtvarné vý-
chovy opět vedeme naše žáky k 
samostatnosti v sebeobslužných 
činnostech, například v jídle, 
pití i osobní hygieně, anebo při 
výtvarných činnostech, kde děti 
pracují s různými druhy materiálů 
či trhají, stříhají, lepí a malují.

V naší škole se pro děti sna-
žíme vytvořit příjemné a klidné 
prostředí, ve kterém by byly 
naplněny jejich základní potřeby 
a ve kterém se budou se cítit bez-
pečně a jistě.         Petr Adamus    

Integrovaná střední škola 
na Lískovecké ulici ve Frýd-
ku-Místku neustále dokazuje, 
že zůstává věrná svému 
názvu a integruje – propojuje 
– ve své činnosti nejen studij-
ní programy střední odborné 
školy s obory středního 
odborného učiliště, ale také 
teoretickou výuku s přímou 
vazbou na praktické uplatně-
ní absolventů, a dále rovněž 
klasické školní vyučování s 
nabídkou kurzů pro širokou 
veřejnost. Tato slova můžeme 
ostatně snadno doložit, stačí 
vzpomenout na poslední dvě 
z akcí, které na ISŠ proběhly.

Již na sklonku minulého roku, 
ve dnech 10. a 11. prosince, zor-
ganizovala škola ve spolupráci s 
firmou 3E Praha Engineering 

ISŠ – ve spojení s praxí i veřejností
a. s. setkání školních uživatelů 
programů pro strojní obrábění 
Keycreator, Surfcam a Solid 
Works. Akce, jejíž význam je 
možno bez nadsázky nazvat 
nadnárodním, byla zaměřena 
především na využití CAD/CAM 
systémů ve slévárenství. Hned 
z kraje roku letošního, 19. led-
na, se pak uskutečnilo setkání 
vedení školy se zástupci firem, 
které jsou smluvními pracovišti 
školy. Na této schůzce byla 
projednána další spolupráce, 
například účast odborníků z 
praxe u maturit a závěrečných 
zkoušek, nebo zapojení školy 
do projektů strukturálních fondů 
SROP a OPRLZ, zaměřených 
na celoživotní vzdělávání. 

Vedle těchto spíše jednorá-
zových akcí vyvíjí Integrovaná 

střední škola ve zmiňovaných ob-
lastech také trvalejší aktivity. Díky 
snaze zajistit žákům přístup k co 
nejmodernějšímu vybavení se 
stalo samozřejmostí, že studenti 
strojních oborů pracují ve výuce 
také na CNC strojích. Kromě toho 
škola již třetím rokem funguje jako 
školící středisko v rámci projektu 
počítačové gramotnosti SIPVZ a 
nabízí jak kurzy Základní uživa-
telské znalosti a Úvodní modul 
pro pokročilé uživatele, určené 
pedagogům, tak také tři druhy 
kurzů pro širokou veřejnost. V 
dubnu loňského roku škola navíc 
získala od ministerstva školství 
statut Informačního centra SIPVZ. 
Formou projektu se ISŠ snaží toto 
centrum a jeho služby neustále 
rozšiřovat a modernizovat. Díky 
tomu byly již dvě učebny vyba-

veny interaktivními dotykovými 
tabulemi, které společně s dal-
ším vybavením (dataprojektor, 
notebooky, výuková CD apod.) 
umožňují nový přístup k výuce, 
jež se tak stává mnohem zá-
bavnější a přitažlivější. O tom 

se ale budete moci přesvědčit 
sami na některém ze Dnů ote-
vřených dveří, nebo například 
na připravovaném workshopu 
pro učitele z našeho regionu o 
práci s interaktivní tabulí.

Pavel Kuběna

KURZ PRO VEŘEJNOST: Na snímku je vidět široké věkové spekt-
rum zájemců.                                                            Foto: Jiří Bužek
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Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku (2.) 
Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku vyplývá z výsledků voleb do Zastupitelstva 

města Frýdku-Místku v listopadu 2002 a rozpracovává hlavní záměry volebních programů politických 
subjektů, které se podílejí na složení a činnosti Rady města Frýdku-Místku. Vychází ze zkušenosti při 
prosazování a vyhodnocování programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku za volební období 
1998-2002. Je zásadním koordinačním dokumentem, kterým se politické subjekty a rada města řídí při 
jeho prosazování v zastupitelstvu města i na veřejnosti, včetně potřebného finančního, personálního 
a technického zabezpečení. Ve zpravodaji vás od minulého čísla seznamujeme, jak je v jednotlivých 
oblastech plněno.

Financování
- požádáme o úvěr za 

účelem realizace investičních 
záměrů, přičemž zadlužení 
nepřekročí 7 % z hodnoty 
majetku města

Město dodržuje maximálně 
stanovenou sedmiprocentní 
hranici zadluženosti, přičemž 
konkrétní výše úvěru je závislá 
na objemu realizovaných investič-
ních akcí. Z úvěrových prostředků 
se již hradila například výstavba 
aquaparku. K 31. 12. 2004 byla 
míra zadluženosti 5,16 %.

Bezpečnost a prevence 
kriminality

- provedeme reformu fun-
gování městské policie s dů-
razem na preventivní činnost

Počet strážníků městské poli-
cie byl navýšen o dvě preventist-
ky, které se zaměřují především 
na odhalování záškoláctví, pro-
vádějí i besedy na školách. Bylo 
vybudováno mobilní dopravní 
hřiště, které přispívá ke zkvalitně-
ní dopravní výchovy na školách. 
V rámci prevence kriminality 
proběhla i kontrolní akce v ulicích 
našeho města za spoluúčasti 
Policie České republiky.

- zefektivníme využití ka-
merového systému města

Současný počet kamer ve 
městě je 15 kusů, v r. 2005 se 
jejich počet zvýší o 6 až 8 kamer. 
Byly zahájeny kroky ke zřízení 
monitorovacího pracoviště na 
MP k nepřetržitému sledování 
„kritických míst“ v našem městě.

- nadále budeme věnovat 
pozornost integraci romské 
komunity do společnosti

V oblasti práce s romskými 
dětmi a mládeží se značně 
zpestřila činnost klubu PRAMÍ-

NEK, který oslovuje významnou 
část romské populace v lokalitě 
ulice Míru.  Činnost se zaměřila 
na oblast společenské výchovy 
a podporu zájmové činnosti to-
hoto etnika. Podařilo se vytvořit 
kulturní pásmo spočívající v tra-
dicích romské kultury, kterou se 
prezentují na veřejnosti. Dalším 
úspěchem je navázání spolu-
práce se sociálními zařízeními 
ve městě, čímž bylo dosaženo 
propojení romského etnika do 
majoritní společnosti. Byl úspěš-
ně realizován projekt zaměřený 

na poznávání našeho kraje tě-
mito dětmi. K tomuto účelu byla 
zakoupena jízdní kola.

Další akce:
- vybudování společné prá-

delny a koupelny na ul. Míru  
- byl podpořen vznik 

denního centra pro děti před-
školního věku a komunitního 
centra Společenství Romů na 
Moravě, které pracuje s dětmi 
předškolního věku 

- finančně je podporována čin-
nost klubu Nezbeda Charity Frý-
dek-Místek působící v městské 
části Místek, pracující převážně s 
romskými dětmi a mládeží

- finančně je podporována 
činnost Společenství Romů 
na Moravě

- v roce 2003 byly Spo-
lečenství Romů na Moravě 
zakoupeny dva osobní počítače 
z projektu INFOCENTRUM z 
Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality 

- od 1. 1. 2003 je zaměstnán 
při Městském úřadu ve Frýdku-
-Místku, odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví, poradce 
pro národnostní menšiny, jehož 
činnost se převážně zaměřuje 

na pomoc Romům ve věcech 
veřejné a státní správy 

- od 1. 6. 2004 rovněž na po-
loviční pracovní úvazek pracuje 
při Městském úřadu ve Frýdku-
-Místku, odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví, terénní 
sociální pracovnice, která moni-
toruje situaci Romské komunity 
města Frýdek-Místek v terénu.

- sjednotíme aktivity v ob-
lasti prevence kriminality

Byla navázána úzká spolu-
práce s Městskou policií Frýdek-
-Místek, Okresním ředitelstvím 
Policie ČR, Centrem nové na-
děje, o.s., Renarkonem, o.p.s., 
Pedagogicko psychologickou 
poradnou, preventisty základ-
ních škol a Národní protidrogo-
vou centrálou v Praze, která je 
zvláště významným metodikem 
v oblasti protidrogové prevence.

Bylo provedeno zmapování 
sociálně patologických jevů na 
základních školách a proveden 
průzkum zájmu základních škol 
o prožitkové programy v rámci 
prevence kriminality a protidro-
gové prevence.

Ve spolupráci s OŘ PČR, 
Renarkonem a Národní protidro-
govou centrálou jsou pořádány 
pracovní schůzky s preventisty 
základních škol v oblasti proti-
drogové prevence.

Vlastní činnost v rámci 
prevence kriminality s neorga-
nizovanými dětmi a mládeží 
probíhá ve dvou městských 
nízkoprahových klubech, a to v 
Pramínku a Kosťovi.

Rozsáhlou rekonstrukcí pro-
šel klub Kosťa, který byl znovu 
zprovozněn v únoru 2004.

Územní plánování
a ekonomický rozvoj

- připravíme investiční po-
bídky pro malé a střední pod-
nikání s důrazem na chybějící 
služby ve městě

Komise územního a ekonomic-
kého rozvoje předložila návrh no-
vých investičních pobídek města 
Frýdek-Místek radě města, která 
doporučila zastupitelstvu města 
návrh schválit. Zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 21. 
6. 2004 ovšem návrh investičních 
pobídek města Frýdek-Místek ne-
schválilo. V současné době jsou 
tedy platné původní investiční 
pobídky města Frýdek-Místek, 
účinné od 27. 6. 2000.

- dokončíme novelizaci 

strategie ekonomického roz-
voje města

Novelizace strategie eko-
nomického rozvoje města byla 
provedena aktualizací č. 2 „Stra-
tegického plánu ekonomického 
rozvoje města Frýdek-Místek“ 
a vyústila v návrh nového Stra-
tegického plánu ekonomického 
rozvoje města Frýdek-Místek. 
V současné době odbor územ-
ního a ekonomického rozvoje 
zapracovává do tohoto návrhu 
mimo jiné využití a rozvoj úze-
mí lokality místecká kasárna a 
oblast Olešná. Po opětovném 
projednání v komisi územního 
a ekonomického rozvoje a 
následně v radě města bude 
návrh nového „Strategického 
plánu ekonomického rozvoje 
města Frýdek-Místek“ předložen 
Zastupitelstvu města do konce 
1. pololetí 2005. 

- budeme se aktivně podí-
let na přípravě rozvojových 
programů regionu s výhledem 
čerpání finančních prostředků 
z podpůrných fondů a progra-

mů EU, důraz budeme klást 
na cestovní ruch

Byla založena pracovní 
skupina pro získávání dotací ze 
strukturálních fondů EU, jejímž 
smyslem je společnými silami 
a informovaností získat co 
nejvíce finančních prostředků 
ze strukturálních fondů EU. V 
1. kole máme několik žádostí, 
například žádost z Programu 
zpřístupňování dopravy oso-
bám s omezenou schopností 
pohybové orientace.

Obchodní společnosti města
- nebudeme privatizovat ob-

chodní podíly ani jejich části ve 
společnostech našeho města

Tento bod programového 
prohlášení je plněn, nedošlo k 
privatizaci obchodních podílů 
ani jejich částí ve společnos-
tech, kde má nadpoloviční podíl 
město Frýdek-Místek.

(Programové prohlášení 
bylo přijato ve Frýdku-Místku 
24. 3. 2003 a zatím nebyl 
důvod k jeho změně.)

NOVÝ AQUAPARK: Zařízení, na které město dlouho čekalo.
Foto: Petr Pavelka

DISPEČINK MĚSTSKÉ POLICE: Město je pod dohledem 15 kamer. A 
další mají přibýt.                                                              Foto: Petr Pavelka

ULICE MÍRU: Obyvatel ulice před budovou společné prádelny a koupelny.
Foto: Petr Pavelka
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CviCvičím a nic 
mě to nestojí

infocentrum@hzp.czwww.hzp.czcall centrum: 810 800 000

Chcete cvičit v nejlepším sportovním 

klubu FITPOINT na severní Moravě? 

- posilovna

- kardio zóna

- spinning

- aerobic

- masáže

- infrasauna

- gym programy - pilates, power yoga, 

 balantes,  balet

- babysitting

- 10 % sleva na ostatní služby Fitpoint

Využijte exklusivní členství 

s 50% slevou pro klienty Hutnické 

zaměstnanecké pojišťovny - BASIC HZP! 

- vstupní poplatek 0 Kč
- měsíční vstupné pouze 990 Kč
- pojištěnci HZP v průběhu 1. roku pojištění  

  1 000 Kč na permanentku 

Akční nabídka pro pojištěnce HZP 
platí do 31. 3. 2005

Fitpoint sportovní klub
T. G. Masaryka 503, Frýdek - Místek
tel.: 558 629 800, www.fitpoint.cz

Expozitura HZP,  U Staré pošty 2176
Frýdek-Místek, tel.: 558 644 126
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Na konci ledna se v Národ-
ním domě sešlo na výroční 
schůzi 150 členů a hostů 
atletického oddílu TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Tento velice 
aktivní oddíl, který dnes sdru-
žuje již na 300 vyznavačů krá-
lovny sportu, se měl opravdu 
čím pochlubit. Navíc rok 2004 
byl rokem jubilejním - před 75 
lety vznikla ve Frýdku atletika. 

Od loňského roku se může 
oddíl, ale i celé město pochlubit 
novým umělým povrchem na 
stadionu. Atleti našeho města 
navíc skvěle reprezentovali v 
soutěžích. Na mistrovství České 
republiky vybojovali dvanáct 
medailí, z toho čtyři zlaté a na 
Mistrovství Moravy a Slezska 
to bylo dokonce medailí dvacet 
sedm, z toho dvanáct zlatých. V 
soutěži družstev zaslouží největ-
ší pochvalu družstvo mužů, které 

Atletický oddíl TJ Slezan hodnotil 
poprvé v historii postoupilo do II. 
ligy a  také jejich budoucí nástup-
ci - družstvo mladších žáků, které 
si vybojovalo stříbrné medaile 
mezi družstvy na celé Moravě.

Součástí slavnostního odpo-
ledne bylo také vyhlášení nej-
lepších závodníků v jednotlivých 
kategoriích sedmého ročníku 
celoroční soutěže Běžecká cena 
mládeže. Do ní se v loňském 
roce zapojilo téměř 500 dětí.

Vrcholem pak bylo vyhlášení 
nejlepšího atleta za rok 2004. 
Vítězkou se stala dvojnásobná 
Mistryně ČR v běhu na 800 m 
dorostenka Michaela Bubiková, 
které odsunula na stříbrné místo 
loňského vítěze Petera Miku-
lenku. Ten v roce 2004 získal 
dvakrát bronzovou medaili na 
MČR mužů, a to v přespolním 
běhu a na 3 km překážek. Dále 
byl rovněž dvakrát stříbrný na 

Akademickém mistrovství ČR. 
Dorostenecká mistryně repub-
liky v chůzi na 5 km Zuzana 
Schindlerová se musela spokojit 
s 3. místem. Na  místě za ní pak 
skončil Daniel Moškoř, bronzový 
dálkař mezi žáky a trojnásobný 
mistr Moravy (devítiboj, 200 
m př., dálka). Mladší z bratrů 
Říhů - Roman, žákovský mistr 
v chůzi na 3000 m, byl v anketě 
na 5. místě, jeho bratr Petr, který 
získal dvě pátá místa na 3 km, 
skončil o stupínek níž. Další po-
řadí v TOP 12 - 7. Dita Janíková  
(3. místo chůze žaček), 8. Lada 
Medvecová (5. místo 400 m 
dorost), 9. Michaela Rejdová (2. 
místo chůze žaček), 10. Tomáš 
Macášek (5. místo kros dorost), 
11. Michal Štefek (nejlepší 
mladší žák na 60 m př. v ČR), 
12. štafeta dorostenek 4 x 400 
m ve složení Hana Holejšovská, 

Petra Pišová, Lada Medvecová, 
Michaela Bubiková (5. místo).

V tomto roce čekají atlety 
opět náročné soutěže družstev, 
ty nejlepší jednotlivce pak Mi-
strovství Moravy a Mistrovství 
ČR. Atletický oddíl bude na 
novém stadionu pořadatelem 
mnoha krajských závodů, ale 

i Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev mladšího žactva.

„Atletika byla loni zařazena 
do Centra sportu a jsme rádi, že 
nám podporu vrací v podobě vý-
borných výsledků,“ pochválil atle-
ty místostarosta Petr Cvik. Město 
loni podpořilo atletiku částkou 
více než půl milionu korun.

OCENĚNÍ ATLETI: Být nejlepší ve Slezanu znamená mít republikový titul.
Foto: Archiv TJ

Velmi důležitý zápas v boji 
o 2. místo před play off domácí 
volejbalistky zvládly a konečně 
i domácímu publiku předvedly 
nejen výsledek, ale i solidní 
výkon. Brňanky měly před 
zápasem tříbodový náskok, 
takže Sokol měl poslední šanci 
zdramatizovat boj o konečné 
pořadí v lepší čtyřce.

Frýdek-Místek začal veli-
ce dobře a zejména tlakem 

Sokolky ve hře o druhé místo
Sokol F-M – Brno 3:1 (15, - 17, 27, 19)

na servisu přinutil několik 
brněnských opor ke střídání. 
S podobnou zbraní ovšem v 
následující sadě vyrukovaly 
i Brňanky a z problémů se 
nebyly schopné dostat pro 
změnu domácí hráčky. Třetí 

set se ukázal jako rozhodující. 
Domácí jen dotahovaly, místy i 
hrozivé manko, ale ještě před 
vlastní koncovkou se přece 
jenom střídáním i bojovností 
dokázaly Brňankám přiblížit. 
Ty sice měly dva setboly, ale 
nevyužily je a domácí se rado-
valy po výsledku 29:27. To byl 
výborný vklad do posledního 
dějství, Sokol byl přece jen 
psychicky nahoře a byla vidět 
víra v konečný dobrý výsledek. 
Za hodinku a půl 250 diváků 
nadšeně aplaudovalo za před-
vedený kolektivní výkon.

Frýdek-Místek po výhře nad 
obhájkyněmi titulu z Brna opět 
zdramatizoval boj o druhou příč-
ku, která zaručuje přímý postup 
do semifinále extraligy. Brno má 
dvě kola před koncem nadstav-
by náskok už jen jednoho bodu. 
Oba soupeří se ještě utkají se 
Slavií i Olympem Praha.      (pp)

TROJBLOK: Vzorná obrana na síti.                    Foto: Petr Pavelka

Tabulka:
1. Olymp 18 15 3 0 0 54:9 36 
2. Brno 18 10 2 2 4 43:28 26 
3. Sokol F-M 18 10 1 3 4 40:30 25 
4. Slavia 18 6 2 2 8 33:37 18 

Finálový turnaj Českého 
poháru volejbalistek v Praze 
potvrdil rozvržení sil v extra-
lize. Trofej patří znovu volej-
balistkám Olympu, které ji zís-
kaly už popatnácté. Ve finále 
si hladce poradily s Brnem a 
bronz vybojovaly frýdecko-
-místecké volejbalistky, které 
bez ztráty setu v boji o třetí 

Bronz z Českého poháru
místo porazily Slavii Praha.

Sokol nejprve v sobotním 
zápase podlehl Brňankám 3:1 a 
trenérské duo Krempaská-Pavel-
ka nebylo příliš spokojeno s pří-
stupem svých svěřenkyň. „Chtěli 
jsme herní zatížení pro širší kádr, 
ale byli jsme z předvedeného 
výkonu zklamaní. Naštěstí jsme 
měli čas si to vyříkat a v neděli 

jsme už k zápasu přistoupili mno-
hem zodpovědněji. Změna byla 
především v bojovnosti, díky níž 
náš volejbal vypadal už o hodně 
lépe,“ hodnotil turnaj asistent 
trenérky Richard Pavelka. Slavia 
v sobotu došla s favorizovaným 
Olympem až do tie-breaku, proti 
Frýdku-Místku ovšem den nato 
neukořistila ani set.             (pp)

Porazit mistra, to se počítá. 
A přitom to na teprve druhou 
porážku Karviné v tomto roč-
níku házenkářské extraligy 
zprvu vůbec nevypadalo. Hos-
té snadno vedli 4:1, ale jako 
by si pak mysleli, že se jim už 
nic nemůže stát. A stalo se.

Už v poločase měli domácí 
šestibodový náskok, který udrželi 
až do závěrečného hvizdu. I Frý-
dek-Místek si sice vybral slabší 
chvilku a celých sedm minut ne-
dokázal skórovat, ovšem naštěstí 
měl nahráno a góly znovu přišly. 

Trenéři po zápase rozjímali 
o přístupu hráčů a přípravě. 

Skvostný začátek – výhra s Karvinou
Frýdek-Místek – Karviná 29:23 (15:9)

Frýdecko-Místečtí si mohou po 
dvou výhrách po pauze říct, že 
zimní přípravu zvládli výborně, 
Karvinští se musí do vrcholné for-
my teprve dostat, protože hodně 
jejich hráčů si plnilo reprezentač-
ní povinnosti a měli v přípravě 
vlastního mužstva výpadek. Na 
hřišti bylo vidět, že si domácí na-
vzájem rozumí lépe a mají i větší 
chuť jít za dobrým výsledkem. 
450 diváků mohlo být spokojeno. 
I když všichni jistě ne. Cestu do 
místecké haly si našel i početný 
kotlík Karvinských.               (pp)

Střelci: Krahulík 7, Lanči 6, 
Sklenák 5, Toms 5/3.

PORÁŽKA KARVINÉ: Frýdek-Místek karvinské střelce udržel na uzdě.
Foto: Petr Pavelka

házená
AAA HIL – Interliga
Hala 6. ZŠ Místek

6. 3. neděle 17.00 hod. HC FM – Sokol Kostelec
16. 3. středa 18.00 hod HC FM – Cement Hranice

Hala SOUT Místek, tř. Pionýrů
5. 3. sobota 9.00 hod. II. liga muži – SKP FM – Paskov
10.50 hod. liga mladšího dorostu SKP FM – V. Meziříčí
12. 3. sobota 9.00 hod. Liga ml. dorostu SKP FM – Karviná
10.50 hod II. liga muži SKP FM - Karviná
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Kontakt: 723 938 718,
 558 632 129
E-mail: ccvirginia@atlas.cz
Web:mujweb.cz/www/ccvirginia
Jak jsme se vyskytli?
Všechno to začalo v roce 1993 

v podzimních tanečních, kdy se 
dala dohromady skupina mladých 
lidí se zájmem o country tanec a 
založili Country Club Virginia. V 
klubu se nejprve sešlo asi 16 párů. 
Po tanečních se začali scházet 

Country club VIRGINIA vznikl z „tanečních“

pravidelně každou sobotu a 
trénovali klasické country tance a 
čtverylky. První veřejná vystoupení 
byla v Národním domě v Místku na 
půlkolonách v tanečních a pak i na 
závěrečných. Jak šel čas, přibývaly 
nejen další vystoupení na country 
bálech a různých společenských 
a kulturních akcích, ale také přichá-
zeli další noví členové, a tak nám 
dnes nezbývá, než konstatovat, že 
ze „skalních“ zůstalo jen pár.

A jak vypadá CC VIRGINIA 
dnes?

V současné době má country 
club více než 30 aktivních členů 
a ještě početnější fan club. Větší 
část klubu dnes tvoří děti a mlá-
dež, které baví nejen country hud-
ba a tanec. Na trénincích, které se 
konají každý pátek v Národním 
domě od 18 do 20 hodin, si zatančí 
klasické country, nové modernější 
country ve stylu line dance, párové 
tance, step a také se učí některé 
základní společenské tance. 

Ve volném čase se pak se-
tkáváme na různých společných 
akcích, jako je smažení vaječiny, 
výšlapy na blízké i daleké, větší či 
menší kopce (Lysá hora, Pustev-
ny, Javorový), pořádáme společné 
Silvestry či další společná setkání 
a soustředění. 

Pro zpestření i získání nových 
zkušeností jezdíme také na ta-
neční soutěže, semináře country 
tanců a jiná společná setkání a 
soustředění country skupin z celé 
republiky (Šiklův mlýn, Polnička).  

Kde všude nás můžete vidět ?
Stalo se již tradicí vystupování 

CC VIRGINIA na Muzikantských 
žních ve Frýdku-Místku, na Bambi-

riádě, přehlídce amerických auto-
mobilů nebo na plese Spolků. 

Musíme také pochválit naši 
mládež (ve věku do 21 let), která 
se začátkem prosince 2004 s vel-
kým úspěchem zúčastnila Meziná-
rodního festivalu dovedností dětí a 
mládeže FEDD na Hukvaldech v 
taneční kategorii a zajistila si tak 
postup do finále, které se bude 
konat v květnu letošního roku.     

V letošním roce chystáme vel-
ké vystoupení na oslavách výročí 

O prázdninách na Olešné.

obce Bruzovice, vystupujeme na 
plesích, rodinných oslavách, svat-
bách a ve spolupráci s Národním 
domem připravujeme taneční kurz 
country tanců pro dospělé. 

Závěrem bychom rádi poděko-
vali nejen městu Frýdek-Místek, 
které se každý rok částečně podílí 
na financování naší činnosti, ale také 
všem členům Country Clubu, kteří se 
aktivně  podílejí na činnosti ve svém 
volném čase bez nároku na honorář.

Dalibor Klanica

Na Dětském dni TJ RIAS ve Sviadnově.

Adresa: TGM 1130, FM 73801
E-mail: areal@mountainboard.cz
Telefon: 605 297 407
Kontaktní osoba: Ondřej Družba 
Občanské sdružení Areál 

bylo založeno v roce 2001 jako 
nezisková organizace, která za-
střešuje veškeré aktivity v oblasti 
skateboardingu a BMX na území 
města Frýdku-Místku. Za zaklá-
dající členy lze považovat Ond-
řeje Družbu a Mirka Tovaryše. 
Občanské sdružení v průběhu 
své činnosti plní funkci oficiálního 
prostředníka mezi neorganizova-
nou mládeží, Městským úřadem 
Frýdek-Místek a jinými právními 
subjekty, s kterými přichází naši 
členové při provozování svých 
aktivit do kontaktu. Cílem sdruže-
ní je udržet, a pokud to získané 
finanční prostředky dovolí, také 
zlepšovat podmínky pro legální 
provozování skateboardingu a 
BMX na plochách města, které 
jsou k tomuto určené. V součas-
né době se jedná o skatepark 
za VSH a plochu na náměstí 

Sdružení AREÁL zastřešuje skateboard a BMX

Evropy u Kina Petra Bezruče. 
V minulých dvou letech to byly 
rovněž dvě kryté U-rampy v pro-
storách bývalé stodoly v Areálu 
ředitelství Slezanu a.s. Provoz 
stodoly však byl z finančních a 
organizačních důvodů v letoš-
ním roce ukončen. Z  členů a 

sympatizantů našeho sdružení v 
posledních letech vyrostli úspěš-
ní sportovci a vítězové národních 
a mezinárodních soutěží (Mirek 
Tovaryš, Jan Martínek).

Tyto úspěchy motivují ostatní a 
vedou je k zdravé soutěživosti, píli 
a pravidelnému tréninku, a tím ne-
přímo zabraňují vzniku nežádou-
cích sociálně patologických jevů. 

Naše sdružení pomáhá těmto 
neorganizovaným aktivitám při 
prosazování jejich nápadů a 
projektů, které vedou ke zlepšení 
podmínek pro tyto sporty – ne-
sporty, ke kterým se nehlásí ani 
ČSTV, ani jiné oficiální organizace 
pracující s mládeží.

Díky podpoře odboru školství a 
mládeže našeho města se nám 
daří zajistit nezbytné minimum 
pro provoz aktivit neorganizova-
né mládeže a v blízké budouc-
nosti se nám společnými silami 
snad podaří dotáhnout do konce 

přemístění stávajícího kolečko-
vého areálu za VSH na plochu 
v samotném centru města pod 
nadjezdem. Tento nový areál 
s repasovanými překážkami 
a novým povrchem, na který 
město získalo i díky pomoci ob-
čanů část prostředků v grantové 
soutěži „Občanská volba“, bude 
důstojným místem k trávení 
volného času a sportování také 
vašich dětí.

Naše občanské sdružení tímto 
děkuje městskému úřadu a všem 
sympatizujícím lidem a firmám za 
jejich finanční a morální podporu. 

Účel realizace projektu 
Účelem našeho projektu je 

rozšíření možností využití volného 
času mládeže formou neorga-
nizované nízkoprahové aktivity 
pod odborným dohledem a tím 
snížení vysokého rizika vzniku so-
ciálně patologických jevů v cílové 
skupině. Prostřednictvím našeho 
projektu pomáháme vychovávat v 

cílové skupině vlastnosti, jako jsou 
osobní motivace, schopnosti dosa-
žení cílů, píli, vytrvalost,  zvyšování 
sebevědomí,  seberealizace, a to 
zábavnou formou překonáváním 
překážek na skateboardech BMX 
kolech a in-line bruslích.    

Krytá U-rampa je v Moravsko-
slezském kraji jediným prostorem, 
kde lze celoročně provozovat ska-
teboarding, BMX a inline bruslení i 
za špatného počasí a v chladných 
zimních měsících, kdy ve městech 
nejsou možné jiné sportovní aktivi-
ty v této oblasti a možnost využití 
volného času je minimální. 

Pravidelnými návštěvníky jsou 
neorganizované skupinky a jed-
notlivci z širokého okolí. Naše pro-
story rovněž vyúžívali v roce 2003 
Streetwork pracovníci městského 
úřadu, kteří zde působí v oblasti 
protidrogové prevence. Důkazem 
efektivnosti našeho projektu jsou 
sportovní úspěchy jednotlivců a 
vysoká celoroční návštěvnost.
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Průzkum KBB Průzkum KBB Průzkum KBB
V roce 2001 jsme realizovali anketu, na základě které jsme zahájili 

distribuci několika televizních programů bezdrátovým prostředkem do 
telekomunikačních systémů společná televizní anténa.

Abychom mohli rozšířit programovou nabídku o jeden tématický pro-
gram za přijatelnou cenu, žádáme Vás nezávazně o Váš názor:

Program HBO - Exkluzivní filmový kanál s prvotřídním dabingem
Program Reality TV - Dokumentární program o skutečných 

krizových, napínavých a nebezpečných situacích ze života lidí a 
přírody (česky/angl.)

Program Spectrum - Cestopisy, dokumenty o přírodě, historii, 
vědě, životním stylu atd.

Program Discovery Channel - Nejlepší programy z oblasti 
vědy, objevů a technologií.

Program Galaxie sport - Přináší exkluzivní přímé přenosy z 
evropských a světových soutěží

Program Minimax - Nabízí široký výběr oblíbených kreslených 
příběhů pro děti

Vyjádřit se můžete na naší web adrese: www.kbb.cz
nebo sms centrum: +420 608 813 303
nebo na tel. č. 558 622 161
Vaše názory očekáváme do 1 týdne, od opakovaně zveřejně-

ného průzkumu.
Karel Kohut - KBB, komunikační a zabezpečovací technika, 

Frýdek-Místek

Zimní Radegastův rej s Regionem Beskydy
12. března se na třech lyžařských střediscích (Pustevny, Mo-

rávka-Sviňorky, SKI Malenovice) uskuteční Zimní Radegastův 
rej, kde budou soutěžit o atraktivní ceny celé rodiny v netradič-
ních disciplínách. Sotěžící si poměří síly například v hodu pivním 
táckem do dálky nebo na přesnost, v hodu špalkem, paralelním 
slalomu v lyžařských botách, opičí dráze, ve střelbě sněhovou 
koulí, v malování na sněhu, v závodech na lyžích, skocích na 
lyžích a uskuteční se také vybíjená sněhovou koulí.

KLUB MAMINEK KRTEČEK
Farní 1, Frýdek

1. 3. - Ubrousková technika
3. 3. - Malování na trička
8. 3. -  Pohádka
10. 3. - Volný program 

– písničky,říkanky
15. 3. - Velikonoční dekora-

ce na stůl
17. 3. - Výměna receptů na 

velikonoce
22. 3. - Zvyky a tradice 

Velikonoc
24. 3. - Jarní a velikonoční 

výzdoba děts. pokoje
29. 3. - Krtečkova  JARNÍ 

OLYMPIÁDA
31. 3. - Výtvarná činnost
Každé úterý v době od 9.30 

do 10.00 hodin se koná cviče-
ní maminek s dětmi.

Bližší informace na tel. čísle 
558 434 961, nebo v KM Krteček

Scházíme se vždy v úterý a ve 
čtvrtek v době od 9 do 12 hodin.

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 
28. 2. - Schůzka členek 
Burza jarního oblečení
1. 3. - Příjem oblečení
7. 3. - Výdej oblečení a 

vyúčtování 
7. 3. v 10.00 hod. - Maňásko-

vá  pohádka
11. 3. v 10.00 hod. - Příprava 

na Velikonoce - setí obilíčka
14. 3.  v 10.00 hod. - Maňás-

ková  pohádka
15. 3. v 10.00 hod. - Beseda 

s lékárnicí - Co by nemělo chy-
bět v domácí lékárničce.

18. 3. v 10.00 hod. - Veliko-
noční výzdoba oken

21. 3. v 10.00 hod. - Maňás-
ková pohádka

22. 3. - Základy první po-
moci u dětí

Každou středu cvičení pro 
maminky a děti s Hankou.

Každý čtvrtek zpívání.

KLUB MAMINEK BROUČCI

KLUB NEZBEDA

F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

2. 3. Tvořivé odpoledne 
– malování na skleněné tabulky 
a přívěsky 

11. 3. „Ukaž co umíš“ – pře-
hlídka dovedností

Od 14. 3. - příprava na ve-
likonoce:

 - setí obilí do ozdobných 
kelímků

 - velikonoční přáníčka, ma-
lovaná vajíčka, ozdoby, košíčky 
na sladkosti

 - úklid a výzdoba klubovny
23. – 24. 3. spaní v klubov-

ně se speciálním programem
Tento měsíc bude 8. 3., 18. 

3. a 25. 3. ZAVŘENO (školení, 
pracovní setkání)

F. Čejky 450
Tel.: 558 435 401, 558 437 336

e-mail:lidovydum.fm@cen-
trum.cz

http://www.webpark.cz/
katolicke-domy/Mistek/Mistek.htm

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
8. března v 19.00 hod.
RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Věda 

a víra z pohledu astrofyzika
Připravte si dotazy na 

známého českého vědce a 
popularizátora vědy.

VÝSTAVY
5. až 22. dubna
Interaktivní výstava Telepace:
Bible očima světa – svět 

očima Bible.
Můžete si zkusit, jak se 

například ve starověku mlelo 
obilí nebo napsat si své jméno 
v hebrejštině.
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Separovaný sběr odpadů na Frýdecké skládce

Co to separovaný sběr je?
Separovaný sběr = oddě-

lený sběr využitelných složek 
odpadů, před jejich smísením v 
popelnicích či kontejnerech na 
směsný komunální odpad.

Využitelná složka odpadu = 
ta část odpadu, která je vhodná 
k opětovnému využití.

Proč jsme separovaný
sběr zavedli?

- Povinností každého původ-
ce odpadu je odpady třídit podle 
druhů a kategorií a nabízet je k 
využití (viz zákon č. 188/2004 
Sb., o odpadech).

- Získají se suroviny, které 
bude možné znovu zpracovat, 
což přinese úspory při čerpání 
neobnovitelných zdrojů paliv, 
energie či surovin.    

- Sníží se množství odpadů, 
které by jinak skončily na sklád-
ce, čímž se značně prodlouží 
životnost skládky.

Město F-M vydalo vyhlášku 
o nakládání s komunálním a 

stavebním odpadem, kterou se 
stanovuje systém nakládání s 
odpady ve městě, kde je mimo 
jiné uvedeno, jak má občan s 
daným druhem odpadu naložit. 

Ve městě jsou umístěny ná-
sledující nádoby na separovaný 
sběr, do kterých můžete ukládat:

NÁDOBA NA SKLO – ze-
lená barva – prázdné sklenice 
od zeleniny, kompotů, láhve od 
nápojů, stolních olejů apod. 
 Do nádob na sklo nepatří 
porcelán, drátěné sklo, sklo 
od léčiv, keramika či sklo zne-
čištěné mastnotou nebo jinými 
nečistotami. 

NÁDOBA NA PLASTYNÁDOBA NA PLASTY – žlu-
tá barva – plastové obaly od 
nápojů (PET láhve), kelímky od 
jogurtů, másla a jiných výrobků, 
ale i ostatní plasty vyskytující se 
v domácnosti.

Do nádob na plasty nepatří 
plasty znečištěné zbytky jídel, 
nápojů nebo plastové obaly od 
motorových olejů a obaly od 

chemikálií, např. postřiků.
NÁDOBA NA PAPÍR – modrá 

barva – noviny, časopisy, knihy, 
katalogy, korespondence, sešity, 
balící papír, kartónové obaly apod.

Do nádob na papír nepatří 
papír znečištěný, kopírovací, 
mastný ani různé typy papíro-
vých plenkových kalhotek.

Prosíme Vás, VHAZUJTE 
sklo a plasty umyté, zbavené 
dalších nečistot a mastnoty.

Navíc sklo zbavte kovových a 
plastových uzávěrů a obrouček!

Jaký je další osud skla, 
papíru a plastů?

Nádoby jsou v pravidelných 
intervalech vyprazdňovány a 
jejich obsah dopraven na do-
třiďovací linku v Lískovci, kde 
proběhne další dotřídění. 

Po této úpravě je sklo doru-
čeno do skláren (např. Vetro-
pack Moravia Glass). 

Sběrový papír je po násled-
ném slisování předáván papír-
nám (např. Žimrovice).

Sběrové plasty jsou dále tří-
děny na PET láhve, polyetyle-
nové fólie, polypropylén a zby-
lá část je směsný plast. Takto 
vytříděný plast je opět slisován 
a předáván zpracovatelským 
závodům (např.  Silon Planá 
nad Lužnicí). Největší problé-
my jsou s odbytem směsných 
plastů, z důvodu zastoupení 
plastů odlišného složení s 
různými vlastnostmi.

Frýdecká skládka, a.s. se 
snaží vyprazdňovat nádoby 
v takových intervalech, aby 
nedocházelo k jejich přeplnění, 
ale přesto v některých lokalitách 
není dostatek sběrných nádob a 
především u nádob na plasty k 
přeplnění dojde. Z toho důvodu 
je na každé nádobě uvedeno 
telefonní číslo dispečinku 558 
623 546, kde je možno nahlásit 
zaplnění nádoby. 

Skladba odpadů se neustále 
mění, především v závislosti na 
používaných obalech. Proto jste 
určitě sami zaznamenali nárůst 
plastových PET láhví a úbytek 
láhví skleněných. Proto občany 
prosíme, aby každou PET láhev 
před uložením do sběrové nádo-
by upravili následujícím způso-
bem: u láhve se  povolí uzávěr a 
zmáčkne se tak, aby obsahovala 

co nejméně vzduchu, a uzávěr 
se zatáhne. Touto jednoduchou 
úpravou se ušetří třetina naplně-
ní kontejnerů a kontejnery budou 
mnohem méně přeplněny. 

Nedovolte nikomu poškozo-
vat barevné nádoby na separo-
vaný sběr!!! Jedna stojí 6 500 Kč 
a slouží nám všem.

V roce 2004 se Frýdecké 
skládce, a.s. s Vaší pomocí 
podařilo z odpadu vytřídit ná-
sledující množství využitelných 
složek odpadů:

Množství vytříděných složek v 
roce 2004  (v tunách):

 Celkově z města F-M
Sklo 8 427 359
Papír  264 214
Plasty 631 276

* Celkovým množstvím  ro-
zumíme včetně firem, podniků a 
okolních měst a vesnic.

FRÝDECKÁ SKLÁDKA: Hala střediska RECYKLACE.

FRÝDECKÁ SKLÁDKA: Dotřiďovací linka.

Nakládání s odpady v našem městě provádí
Frýdecká skládka, a.s.

Důležitá telefonní čísla:
Dispečink, odvoz popelnic a kontejnerů - tel.: 558 623 546 
Uzavírání smluv na kontejnery a popelnice (firmy) - tel.: 558 627 046 
Separovaný sběr – třídící linka - tel.: 558 652 111
Separovaný sběr – uzavírání smluv - tel.: 558 627 046 (kl. 212) 
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů na Pánských Nových Dvo-
rech - tel.: 558 627 047
Objednávky odvozu velkoobjemových kontejnerů (stavební sutě 
apod.) - tel.: 558 623 546
Kompostárna v Gruzovicích - tel.: 736 770 814
Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech - tel.: 558 633 234

V souladu s účinností zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, 
jsou právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání, 
které požádají správní orgán 
o vydání rozhodnutí o udělení 
souhlasu k upuštění od třídění 
nebo odděleného shromažďová-
ní nebo soustřeďování odpadů,
v souladu s ust. § 16 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých 

Správní poplatek za udělení souhlasu k upuštění 
od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů  

dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, povinny zaplatit 
správní poplatek za vydání toho-
to rozhodnutí ve výši 1 000 Kč. 

Povinnost zaplatit správní 
poplatek se vztahuje ke dni 
účinnosti zákona č. 634/2004 
Sb., tj. od 17. 1. 2005.

Správní poplatek je možné 
zaplatit osobně v den podání 
žádosti na odboru životního 
prostředí a zemědělství MěÚ 
Frýdek-Místek,  kancelář č. 421. 

Pokud žadatel nezaplatí v den 
podání, bude vyzván k zaplacení 
správního poplatku v lhůtě do 15 
– dnů, ode dne doručení výzvy. Na 
základě výzvy může žadatel zapla-
tit přiloženou poštovní poukázkou 
typu A nebo osobně v úřední dny 
– pondělí, středa od 8.00 – 17.00 
hod, na odboru životního prostředí 
a zemědělství MěÚ Frýdek-Místek,  
kancelář č. 421. 

Bližší informace OŽPaZ, 
tel:: 558 609 498

Hlavním posláním Charity 
F-M je poskytování sociální, 
zdravotní a humanitární pomoci 
lidem v nouzi bez ohledu na je-
jich vyznání, rasu či národnost.

V Charitě pracovalo již před 
rokem 2003, než byl vydán zákon 
o dobrovolnické službě, vždy 
několik dobrovolníků – příznivců 
Charity. Až s příchodem nového 
zákona o této činnosti jsme for-
mou letáků informovali veřejnost 
a začalo nás přibývat. Oficiálně 
byla dobrovolnická činnost Cha-
rity Frýdek–Místek založena 1. 
dubna 2003. Dobrovolníci pomá-
hají na všech střediscích Charity. 
Jsou většinou stálými pomocníky 
našich klientů, kteří je už berou 

Dobrovolnická činnost Charity Frýdek–Místek
jako své přátele a těší se na ně.

Dobrovolníci se scházejí 
jednou měsíčně, aby na spo-
lečných schůzkách zhodnotili 
výsledky své práce, vzájemně si 
předávají zkušenosti, seznamují 
se navzájem, společně vydávají 
svůj informátor „Dobrovolník“.  
Za rok 2003 věnovali svým kli-
entům 1 260 hodin svého času, 
v roce 2004 už to bylo mnohem 
více -  2 687 hodin. 

Pokud se rozhodnete pomoci 
v dnešní uspěchané době těm, 
kteří to potřebují, rádi vás mezi 
sebou uvítáme !  

Věra  Šokalová,  koordinátor-
ka dobrovolníků při Charitě FM

tel.:  605 467 642 

Odbor státní sociální podpory 
Úřadu práce ve Frýdku-Místku 
podává tímto informaci a vysvět-
lení k termínům výplat dávek stát-
ní sociální podpory, tj. přídavků 
na děti, rodičovského příspěvku, 
sociálního příplatku, příspěvku na 
bydlení atd. 

Závazný termín výplaty dávek 
státní sociální podpory je stanoven 
zákonem č. 117/95 Sb. v platném 
znění a ve smyslu tohoto zákona 
se dávky vyplácejí vždy po uplynutí 
kalendářního měsíce, za který ná-
leží, nejpozději do konce následu-
jícího kalendářního měsíce. 

Z provozních a ekonomic-

Výplata dávek státní sociální podpory
kých důvodů lze nyní provádět 
pouze jeden hromadný výpočet 
všech dávek za dané měsíční 
období (v minulosti bylo prová-
děno ve dvou fázích).

Jednorázové zpracování 
všech výplat, včetně dávek ze 
vzdálených kontaktních míst, je 
technicky i časově velmi nároč-
né, protože na ně navazují další 
procesy převodů výplat na ban-
kovní účty a poštovní poukázky.

Výplata dávek státní sociální 
podpory bude v I. pololetí 2005 
probíhat v rozmezí od 11. do 15. 
dne v měsíci. Tyto termíny jsou 
v souladu se zákonem o státní 

sociální podpoře a jsou důsledkem 
technických, organizačních a eko-
nomických podmínek. Konkrétní 
výplatní dny v jednotlivých  kalen-
dářních měsících budou upřesně-
ny a zveřejněny počátkem měsíce 
na pracovištích a kontaktních mís-
tech státní sociální podpory.

Občané, kteří mají na výplatu 
dávek státní sociální podpory 
navázány různé platby, např. tr-
valým příkazem z běžných účtů, 
nechť vezmou změnu termínů 
výplat na vědomí.  

O termínech výplat dávek v 
dalším období budou občané 
včas informováni.
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stalo se před rokem
Od 1. března rozšířila Nemoc-

nice ve Frýdku-Místku návštěvní 
hodiny denně již od 14.15 do 17 
hodin. Spolek Katolický lidový 
dům a DFS Ostravička zvaly 4. 
března do Lidového domu na 
přehlídku dětských interpretů 
lidových písní a cimbálových 
muzik. Soutěžilo se o postup 
do regionálního kola soutěže 
Zpěváčci 2004. Od 5. do 7. 
března vystavovala výtvarnice 
Lenka Kovalová v jógovém 
sále 9. ZŠ obrazy pod názvem 
Do svého nitra vstupujeme tiše 
a naboso. 6. března uspořádal 
klub Stoun ve své devítileté his-
torii jeden z nejlepších koncertů. 
Zájem publika i Televize Nova 
vzbudilo vystoupení slovenské 
kapely Horkýže Slíže. Do haly 
ISŠ na ul. Lískovecké se sjelo 
320 závodníků všech mládež-
nických kategorií, aby bojovali  
v 3. ročníku mezinárodního 
turnaje v judu O pohár Regionu 
Beskydy. Pořádající SKP Frý-
dek-Místek se stal ziskem osmi 
zlatých medailí nejúspěšnějším 
klubem z 27 zúčastněných. 8. 
březen – Mezinárodní den žen 
- se opět připomenul v kalendáři 
jako významný den. 11. března 
se stal Madrid cílem útoku tero-
ristů. Hradišťan s Jiřím Pavlicou 
koncertoval v Národním domě. 
Mezi víceúčelovou sportovní 
halou a Riegrovou ulicí strážníci 
odhalili partu narkomanů, kteří 
tu připravovali omamné látky. 
12. března jsme si připomenuli 
již 65. výročí  hrdinství vojáků 
bránících tehdejší Čajánkova 
kasárna. V poledne 15. března 
se rozezněly na tři minuty siré-
ny, aby připomenuly tragicky ze-
mřelé při teroristickém atentátu 
v Madridu.       Anna Nováková

Dne 2. dubna dopadla před 
22. hodinou tříštivá bomba na 
frýdecké nádraží. Poškodila 
kolejnice, dva vagony a lehce 
zranila železničáře Bujase. Bylo 
to v době, kdy místní Němci 
evakuovali své rodinné přísluš-

Frýdek-Místek v roce osvobození (4.)

Hasičská zbrojnice.                                                        Foto: Archiv

níky na západ. Snad bláhově 
věřili, že je tam Rudá armáda 
nedostihne.

Dne 13. dubna asi v 9 hodin 
večer dopadly dvě bomby na 
Komenského třídu v Místku. Prv-
ní dopadla do zahrady dělníka 

Hrčka, druhá do kůlny úředníka 
Richarda Šebesty. Bomby nevy-
buchly a zůstaly v zemi.  

Fronta se blíží. 
V té době nacisté zabavili 

pro svou potřebu mnoho koní a 
osobních i nákladních automobi-
lů. To vše potřebovali pro rychlý 
odvoz materiálu, který ovšem 
nebyl jejich, a též pro vlastní 
útěk před Rudou armádou. 
Mnozí naši lidé zachránili svá 
auta tím, že je rozmontovali a 
uložili na různých místech, takže 
nebylo možné tyto vozy použít. 

Velké krvavé drama spělo ke 
konci. České obyvatelstvo se 
chovalo klidně a radostně oče-
kávalo blížící se tolik vytoužené 
osvobození. 

Páni příslušníci Herrenvolku 
ani nezastírali strach, který je 
už léta tížil, neboť jejich svědomí 

bylo černé jako ten hákový kříž 
na jejich praporu.

Navzdory tomu ještě stále 
nutili Čechy kopat zákopy a pro-
titankové příkopy, aby aspoň na 
chvíli prodloužili válku, kterou 
dávno považovali za prohra-

nou. Přitom přece tajně doufali, 
že se výsledek zvrátí novou 
zbraní, o níž mluvili v rozhlase 
a o jejímž účinku maloval Hitler 
fantastické povídačky. 

Anna Nováková,
kronikářka města

Obytné chlévy.                                                                Foto: Archiv

Těmito řádky bych se pokusil 
zejména mladé generaci přiblížit 
jednu historickou událost, která 
pokud je jí vůbec známa, je ne-
pochybně známa zkresleně.

Vláda mnichovskou smlou-
vou okleštěného Česko-Sloven-
ska (tzv. druhé republiky), jejíž 
akceschopnost radikálně ome-
zoval dosud neurovnaný vztah 
k nacistickému Německu, se 
oprávněně obávala, že mocný 
soused, jemuž byla západními 
mocnostmi vydána napospas, 
využije vyprovokovaných sporů 
a incidentů na dosud negaran-
tované nové hranici k tomu, 
aby pod nějakou záminkou 
obsadil i zbytek našeho státu. 
V názvu státu vyjadřovala 
pomlčka zánik dosavadního 
čechoslovakistického směru a 
existenci autonomních vlád na 
Slovensku a na Podkarpatské 
Rusi (označované nadále jako 
Zakarpatská Ukrajina).

Hrozba totální okupace vy-
plývala i ze strohého německé-
ho vyjádření z 2. března 1939, 
kterým nacistická vláda rea-
govala na francouzskou nótu 
předanou do Berlína o měsíc 
dříve, vyzývající Německo jako 
signatáře již aplikované mni-
chovské smlouvy ke slíbenému 
společnému vyhlášení garance 
nových československých 
hranic. Německé ministerstvo 
zahraničí odmítlo tyto záruky 
poskytnout a poukazovalo na 
dosud trvající napjaté vztahy 
mezi Česko-Slovenskem a 
jeho východními sousedy, 
Maďarskem a Polskem, jejíž 
vlády nejsou údajně spokojeny 
s československými průtahy 
v jednání o úpravách nových 

O frýdecko-místeckém odporu 14. března 1939
hranic. Zároveň Němci vyjá-
dřili zásadní nespokojenost s 
vývojem vnitřní konsolidace 
čs. státu a s jeho vztahy k 
Německu, zejména ke zbylým 
německým menšinám nezahr-
nutým do záboru. Námitky proti 
vyhlášení slíbených garancí 
našich hranic, nacistickou vlá-
dou zveličené a překroucené, 
nutily československou vládu 
- ve snaze dosáhnout záruk 
nových hranic - vycházet v co 
největší míře všem německým 
požadavkům vstříc. Tímto po-
stupem ovšem naše vláda stá-
le více upadala do vazalského 
vztahu, jehož zásadní motivací 
bylo zachovat samostatnost a 
národní svébytnost vojensky 
i hospodářsky znehodnoce-
ného Česko-Slovenska za 
každou cenu. 

Na rozdíl od názoru čs. vlá-
dy předpokládali představitelé 
armády, že k obsazení Čech a 
Moravy dojde v nejbližších ho-
dinách, a snažili se o úměrná, 
vojenské cti odpovídající opat-
ření. Naše zpravodajská služ-
ba zaznamenávala německé 
přípravy na obsazení Česko-
-Slovenska již delší dobu. Před 
nebezpečím okupace varovala 
čs. kolegy i francouzská tajná 
služba. Věrohodné zprávy 
ověřené z několika pramenů 
došly 11. března od agenta 
A-54 (P. Thümmel). Ohla-
šovaly německé rozhodnutí 
preventivě obsadit 14. března 
Moravskou Ostravu, aby se 
předešlo případným polským 
záměrům v tomto prostoru, 
a následujícího dne provést 
totální okupaci Čech a Moravy. 
Současně bylo naznačeno, 

že osudy Slovenska budou 
od českých zemí odděleny. 
13. března svolal hlavní štáb 
poradu nejvyšších velitelů 
a pracovníků zpravodajské 
služby, kterému předsedal mi-
nistr obrany Syrový. Přednosta 
2. zpravodajského odboru 
plk.gšt. František Moravec 
seznámil přítomné se situací a 
s memorandem zaslaným čes-
koslovenské vládě, jež se tý-
kalo protiokupačních opatření. 
Na zasedání vlády však označil 
ministr zahraničí Chvalkovský 
všechna varování za podvrh, 
jehož záměrem je vyvolat
v Česko-Slovensku zmatek 
a vyprovokovat tak německý 
zásah. V jeho přesvědčení jej 
utvrzovala i situační zpráva 
čs. velvyslance dr. Mastného 
z Berlína, zdůrazňující klid a 
naprostou korektnost němec-
ké strany. Menorandum plk. 
Moravce nejenže nebylo vzato 
vládou v úvahu, ale hlavní štáb 
čs. armády dostal rozkaz, aby 
se armáda vystříhala všech ne-
předložených činů. Během ho-
rečných porad a příprav k ale-
spoň pasivním protiokupačním 
opatřením oznámila čs. vláda 
MNO a hlavnímu štábu, že se 
připravuje odjezd prezidenta 
JUDr. Emila Háchy k přímému 
jednání s Hitlerem do Berlína. 
V této souvislosti vláda nařídila 
velení armády zastavení všech 
vojenských protiněmecky za-
měřených akcí, které by mohly 
důležité jednání znesnadnit, 
nebo vyprovokovat Německo 
k zákroku. V pozdním odpo-
ledni 14. března 1939 došly 
do Prahy nové znepokojivé 
zprávy potvrzující předešlé in-

formace zpravodajské služby. 
Vrcholem byla prvá hlášení ve-
litelství 12. pěší divize o prudce 
se rozvíjejících bojích s Maďary 
na Podkarpatské Rusi a hlavně 
zpráva velitelství pěšího pluku 
8 „Slezský“ o tom, že hranice 
u Moravské Ostravy překročily 
německé jednotky.

Zvláštní salonní vlak vezoucí 
Háchu do Berlína, který od 
16,00 čekal na německé povo-
lení k odjezdu, dojel nakonec do 
hlavního města německé říše 
těsně před půlnocí. České před-
stavitele přijal Hitler až v 01,30 
v noci na 15. března 1939. Toto 
zdržení, kdy velitelé naší armády 
bezmocně vyčkávali na výsled-
ky jednání, se projevilo na úrovni 
protiokupačních opatření. Ztráta 
více než 7 hodin se nedala na-
hradit. V každém případě však 
o příchodu okupantů v několika 
nejbližších hodinách nebylo 
nejmenších pochyb.

Předvoj německého armádní-
ho sboru VIII. AK gen. Busche 
bez nejmenšího upozornění 
porušil státní hranici a do 18,40 
obsadil Moravskou Ostravu. 
První formací, která v 17,00 
vstoupila mezi Hrušovem a 
Příborem na čs. území, byla 8. 
pěší divize, doprovázená moto-
rizovaným oddílem, vyčleněným 
z pluku SS „Leibstandarte Adolf 
Hitler“. Při rychlém postupu na 
jih, sledujícím zřejmě záměr pře-
dejít případným polským akcím
v tomto prostoru, narazila ve 
Frýdku-Místku na odloučenou 
13. rotu III. praporu pěšího pluku 
8 „Slezský“, nouzově ubytovanou 
v tovární budově firmy Czajanek.

(dokončení příště)
 Igor Jalůvka
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2

(III.NP - kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

(III.NP - kanc.č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2

(suterén-č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP - kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2

(V.NP - kanc.č. 509)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP – kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2

(V.NP – kanc. č. 503)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2

(III.NP – kanc. č. 307)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2

(I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62  m2 (II.NP)
7) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-
stávky MHD o výměře 6,25 m2 
8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

k.ú. Skalice 
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

INFORMACE: MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mo-
bilní sběrny, která parkuje vždy 
v úterý, středu a čtvrtek od 8.00 
do 16.00 hodin na vybraných 
parkovištích. Pracovníci Frýdec-
ké skládky a.s., odeberou od 
občanů města Frýdek–Místek 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
bezplatně přinesené nebezpeč-
né, ale i velkoobjemové odpady. 

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, obra-

zovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto 

odpady odevzdat na těchto 
místech:
parkoviště u kina P. Bezruče 
22.3. - 24.3. 
parkoviště u krytého bazénu 1.3. 
- 3.3. a 29.3. - 31.3.
u Mariánského kostela 8.3. - 10.3.
naproti zastávce Na Veselé 
15.3. - 17.3.

Se svými náměty a připo-
mínkami se můžete obrátit na 
Frýdeckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frý-

dek-Místek, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115.

Tel.: 558 609 489

Jednou z důležitých povin-
ností podnikatele jako původce 
odpadů je, že je odpovědný za 
nakládání s odpady do doby 
jejich převedení do vlastnictví 
osobě oprávněné k jejich pře-
vzetí, tzn. společnosti, se kterou 
má původce uzavřenou smlouvu 
na svoz odpadu. 

Povinnosti původců odpadů 
ukládá ust. § 16 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který nabyl účin-
nosti dne 1. 1. 2002 (dále jen 
„zákon o odpadech“). Podle 
tohoto zákona je odpad každá 
movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší 
do některé ze skupin odpadů. 

Primární povinností původ-
ce je zařazovat odpady podle 
druhů a kategorií a odpady 
podle těchto kategorií a druhů 
shromažďovat, tj. třídit a zajis-
tit oddílný způsob likvidace. 
Od třídění je možné upustit jen 
se souhlasem obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, 
tj. Městského úřadu Frýdek-
-Místek. Zákon zakotvuje 
určitou hierarchii nakládání s 
odpady, tj. předcházení vzniku 
odpadů a přednostní využívání 
odpadů. Teprve v případě, 
že původce nemůže odpady 
využít, lze je předat právnické 
nebo fyzické osobě oprávněné 
k podnikání, která je provo-
zovatelem zařízení k využití, 
odstranění, sběru nebo výku-
pu určeného druhu odpadu. 
Odpady je původce odpadů 
povinen zabezpečit před 
nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem, musí 
vést průběžnou evidenci 
o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému 
správnímu úřadu další údaje v 
rozsahu stanoveném zákonem 
o odpadech.

V případě, že původce od-
padů nakládá s nebezpečnými 
odpady v množství do 100 t za 
rok, musí mít souhlas k naklá-
dání s nebezpečnými odpady, 
vydaný obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností, tj. 

Městským úřadem Frýdek-
-Místek; pokud je množství 
odpadu větší než 100 t nebez-
pečných odpadů za rok, udělí 
souhlas kraj (Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě).

Zákonem stanovená povin-
nost původce odpadů je umož-
nit kontrolním orgánům přístup 
do objektů, prostorů a zařízení 
a na vyžádání předložit doku-
mentaci a poskytnout pravdivé 
a úplné informace související 
s nakládáním s odpady. Obec, 
resp. orgán obce v přenese-
né působnosti, uloží fyzické 
osobě oprávněné k podnikání 
nebo právnické osobě pokutu 
do výše 300 000,- Kč, pokud 
nemá zajištěno využití nebo 
odstraňování odpadů v sou-
ladu s tímto zákonem, neve-
de stanoveným způsobem 
evidenci odpadů, nezpracuje 
identifikační list nebezpeč-
ného odpadu nebo místa 
nakládání s nebezpečným 
odpadem tímto listem nevyba-
ví, nezabezpečí odpady před 
nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem nebo 
neumožní kontrolním orgánům 
výkon kontrolní činnosti nebo 
neposkytne pravdivé nebo 
úplné informace související s 
nakládáním s odpady. Obecní 
úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, kterým Městský úřad 
Frýdek-Místek je, může uložit 
pokutu do výše 1 000 000,- 
Kč fyzické osobě oprávněné 
k podnikání nebo právnické 
osobě, která poruší jinou po-
vinnost stanovenou zákonem 
o odpadech nebo povinnost 
uloženou rozhodnutím na zá-
kladě zákona o odpadech. 

Velmi důležité je si uvě-
domit, že původce, tj. fyzická 
osoba oprávněná k podnikání 
nebo právnická osoba, nemů-
že využívat systému zavede-
ného obcí, a to ani systému 
sběru separovaného odpadu. 
Odkládá-li podnikatel odpady 
do sběrných nádob určených 
pro občany, kteří za ně platí 
formou místního poplatku, 
koná tak protiprávně a do-
pouští se správního deliktu. 
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor životního prostředí a 
zemědělství, zahájil ve spolu-
práci s Městskou policií Frý-
dek-Místek kontroly zaměřené 
na to, zda podnikatelé mají 
smluvně zajištěnou likvidaci 
odpadů a zda nedochází ke 
zneužívání systému zavede-
ného městem tj. k odkládání 
odpadů do sběrných nádob 
určených pro občany. 

Odbor ŽPaZ

Povinnosti podnikatelů, 
u nichž vznikají odpady

Pronájem na dobu neurčitou, výše nájemného 300,- Kč/m2/
rok + záloha na elektrickou energii. 

Písemné žádosti zasílejte na Městský úřad FM, OSOM, Rad-
niční 1147, FM (informace na telefonním čísle 558 609174)

nabízí k pronájmu garáže nacházející se v objektu bývalých 
„Místeckých kasáren“

338,70 m2

269,31 m2

170,10 m2

137,52 m2

132,06 m2

106,92 m2

101,65 m2

100,70 m2

51,84 m2

46,92 m2

31,96 m2

30,40 m2

29,76 m2

8,16 m2

o velikosti:

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK



Kultura 13 Únor 2005

Devět finalistek ve věku 13 
až 15 let soutěžilo v sobotu 19. 
února v místecké Nové scéně 
Vlast o titul Dívky roku 2005 
v základním kole celostátní 
soutěže. Hledala se dívka nej-
krásnější, ale také zručná, spo-
lečenská a pohybově nadaná.

Děvčata se trápila při 
rozhovoru, kdy je čekala 
„záludná“ otázka moderátora 
Pavla Znišťala, kterého na-
příklad zajímalo, co by měla 
dívka odpovědět klukovi, který 
jí je nesympatický, nebo jak 
by měla učitelka v mateřské 
školce uklidnit neposlušné děti. 
Následovalo poměření sil v 
aerobicu a dovednostní soutěž. 
Po loňském navlékání gumy do 
trenýrek měly soutěžící před 
sebou splnění úkolu, se kterým 
se nemusely potkat poprvé v 
životě – okrájení jablíček. Prá-

Dívky roku dospívaly na jevišti 

vě v této disciplíně bylo vidět, 
jak dívky na jevišti dospívají 
každou minutou. Zatímco 
první várka soutěžících se se 
slupkou trápila, výkony dalších 
trojic byly lepší a lepší. To jen 
dokumentovalo, jakou roli hrají 
v soutěži nervy. Děvčata, která 
už věděla, co je čeká, zvládly 
tuto disciplínu lépe. Porotu 
však všechny dívky mohly ještě 
definitivně přesvědčit při volné 
disciplíně a módní přehlídce.

„I když měly holky na zkouše-
ní velice málo času, v podstatě 
necelé čtyři hodiny, tak i když 
se na generálce objevilo mno-
ho chyb, večer už jim všechno 
vyšlo a byly velice šikovné. 
Bylo vidět, že jejich nervozita 
postupně opadala,“ hodnotil 
výkon soutěžících moderátor 
Pavel Znišťal. Hlavní slovo však 
měla šestičlenná porota, která 

na svůj verdikt nechala dlouho 
čekat, což avizovalo skutečnost, 
že výběr konečného pořadí není 
nic jednoduchého. Nakonec 
však titul Dívky roku získala 
patnáctiletá Michaela Škerková 
ze Soběšovic, která posbírala 
nejvíce sympatii i u diváků a čte-
nářů Frýdecko-Místecka, takže jí 
patřilo i ocenění Dívka publika a 
Dívka sympatie. Míša soutěžila 
už loni a získané zkušenosti se 
jí hodily. Na druhém místě skon-
čila patnáctiletá Adéla Nogová z 
Třince a třetí o dva roky mladší 
„domácí“ Zuzana Osladilová.

„Bylo to hezké a milé, v zá-
kulisí ovšem panovala obrovská 
nervozita. Všechny tři výherkyně 
postoupí do oblastního kola a 
doufejme, že se tam neztratí. 
Myslím, že konkurence bude 
velká, na loňském oblastním 
kole jsme především viděli, jaký 
je rozdíl mezi dívkami ve věku 
13 a 15 let. Opravdu je poznat, 
že za ty dva roky dívky ještě 
strašně vyspějí, jinak se chovají, 
jsou dospělejší. Jinak si myslím, 
že pro všechny to byla jedinečná 
zkušenost, poznaly, že v zákulisí 
je to taky hodně o stresu, čekání, 
hledání punčoch a bot, určitě se 
nyní už budou dívat na případnou 
kariéru modelek jinak a nebudou 
vidět jen to pozlátko,“ myslí si ře-
ditelka Domu dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku Petra Urbanová.

Oblastní kolo se uskuteční 23. 
dubna znovu v Nová scéně Vlast, 
kde se sejdou nejlepší dívky 
ze severní Moravy, celostátní 
finále pak proběhne v Ostravě.              

LOUPÁNÍ JABLEK: Soutěž, která otestovala zručnost adeptek na 
titul Dívka roku.                                                    Foto: Petr Pavelka

Dětský folklorní soubor 
Ostravička připravuje jako 
každoročně nový tématický 
koncert, tentokrát s názvem 
„Hraní, zrání, milování“.

Tento název by měl vystihnout 
odlišnosti při zpracování folklorní-
ho materiálu pro jednotlivé věkové 
kategorie dětí od dětské hry až po 
výrazové choreografie dospívající 
generace. Námět a zpracování 
podtrhuje výběr písní a tanců, kde 
lidoví tvůrci zachytili neobyčejně 
jadrně a hudebně části života 
dítěte až po dospělost.

Náplní díla je humor, rozver-
nost, okouzlení a láska. Diváci 
uvidí nejúspěšnější choreografie 
uvedené na národních přehlíd-
kách, zahraničních festivalech i 
na 3. světové folkloriádě podtr-
žené videoprodukcí.

V programu účinkuje 90 dětí a 
mládež souboru Ostravička – tři 
taneční skupiny, dvě cimbálové 
muziky a úspěšní zpěváčci z 
regionální a celostátní přehlídky 

Pozvánka na koncert Ostravičky

SOUTĚŽ O VSTUPENKY: Pořádající agentura nám dala k dispo-
zici šest volných vstupenek, které mohou být Vaše. Dvojici lístků 
obdrží tři lidé, kteří se nám dovolají jako první ve středu 2. března 
po úderu osmé hodiny ranní na telefon 558 609 216.
Pro velký zájem pořadatelé připravili i 2. představení v 16.30 hodin...

dětských lidových zpěváčků.
Koncert se uskuteční ve čtvr-

tek 10. března od 18 hodin v Kině 
P. Bezruče ve Frýdku-Místku. 

„Přejeme si, aby tento 
koncert přinesl všem divákům 
mnoho pěkných zážitků a rozší-
řil ostatním dětem obzor o tento 
druh kulturního vyžití,“ řekla 
Mgr. Marie Nováková, umělecká 
vedoucí souboru.

Foto: Stanislav Novák

Galerie Langův dům patří 
až do poloviny dubna Naděždě 
Friedlové, která je místním zná-
ma z jejího působení v lidové 
škole umění a následným ne-
utuchajícím zájmem o nové a 
nové materiály a pozorováním 
misek vah s cílem dozvědět se 
co nejvíce o životní rovnováze.

„Naděžda Friedlová se před-
stavuje komorním souborem prací 
na ručním papíře z let 1995-2002 
nazvaném viklany - vyrovnávání 

Viklany Naděždy Friedlové
rovnováhy. Lze v nich vysledovat 
tendence abstrahujících proudů 
umění 60. let, ve smyslu „chápání 
abstrakce jako nejlepšího způ-
sobu, jak se přiblížit k realitě, její 
podstatě, jak dát svým prožitkům 
adekvátní výraz“. Úsilí po nalezení 
míry a rovnováhy prostřednictvím 
jazyka abstrahovaných tvarů a 
vztahů mezi nimi odkrývá ana-
logické úsilí o nalezení proporce 
mezi obecně lidským a bytostně 
tvůrčím prostorem. Zdánlivá 

Filatelie v našem městě – 3. 
Po ukončení 2. světové války 

v roce 1945, v osvobozené 
Československé republice, bylo 
ustaveno ÚSTŘEDÍ ČESKO-
SLOVENSKÝCH FILATELIS-
TICKÝCH SPOLKŮ a začala se 
více rozvíjet i filatelie. Na území 
našeho města vznikly dva filate-
listické spolky (kluby), a to samo-
statně ve Frýdku a samostatně 
v Místku. Iniciátory byli zejména 
Karel Čecháček, František 
Kachel, František Zvolský, Fran-
tišek Útrata a mnozí další. Oba 
tyto filatelistické spolky, tenkrát 
před šedesáti lety, navázaly na 
tradice filatelistů dřívějších let.

Filatelisté z Frýdku se v roce 
1945 sešli k ustavující schůzce 
v hotelu ŠKRABAL, kde se pak 
scházeli pravidelně asi rok a 
později měli své filatelistické 
schůzky v restauraci ŘÍMSKÉ 
LÁZNĚ, a to až do roku 1948.

Filatelisté z Místku zahájili 
svoji filatelistickou činnost 
v roce 1945 v restauraci U 
BOTURA na ulici Ostravská. 
Zde se však scházeli pouze 
několik měsíců. Potom se 
svými schůzkami členové až 
do roku 1948 „bloudili“ po více 
místeckých restauracích.

Vedení obou filatelistických 
spolků i v této nelehké situaci 
zajišťovalo pro své členy odběr 

vydávaných československých 
poštovních známek a možnosti 
vzájemné výměny různého 
filatelistického materiálu. V obou 
spolcích se podařilo – i několikrát 
do roka – uspořádat menší 
propagační výstavky a tím se 
o filatelistech dověděla i širší 
veřejnost (zejména návštěvníci 
restaurací, kde se filatelistické 
schůzky i výstavky uskutečňo-
valy). Tak se od dospělých dově-
děla o filatelistech i mládež, která 
pak dostávala potřebné rady od 
starších filatelistů. Mladí zájemci 
měli možnost získat velmi levně 
– někdy i zdarma – poštovní 
známky pro svoji zálibu.

Koncem roku 1948 se místečtí 
a frýdečtí filatelisté domluvili, že 
se co nejdříve v roce 1949 spojí 
v jeden filatelistický klub. Záro-
veň se dohodli využít možnosti 
zajistit si nové společné místo 
pro konání filatelistických schů-
zek v restauraci SOKOLSKÝ 
PAVILON v místeckém parku.

Na dosavadní dobré, v roce 
2005 již stoleté tradice frýdeckých 
i místeckých filatelistů navazuje 
i nynější klub filatelistů 07-09, 
jehož členové se scházejí vždy 
ve čtvrtek odpoledne v salonku 
restaurace Lidový dům v Místku.

               (pokračování příště)
Josef Bartoš, předseda

TRIO HORNY: Dvě z muzikantek, které si rozumí s lesním rohem. 
Foto: Petr Pavelka

strohost a redukce tvárných pro-
středků je odrazem hledání čisté 
formy, oproštěné od popisnosti, 
nezatížené rutinním projevem, 
efektním gestem ani osobním ru-
kopisem, přitom natolik intenzivní, 
že je schopna vyjádřit neměnné, 
pevné, co přetrvává. Viklany 
prolíná přemítání o plynutí času, o 
jeho vlivu a proměnách. Pohybuje 
se na pólech mezi filozofující a 
každodenní rovinou bytí. Vyrovná-
vání rovnováhy pak v sobě skrývá 
nejen cit pro absurditu situace, ale 
především vnímavost k polaritě 
vztahů, pocity znejistění i touhu 
po nalezení „nezviklatelného“. 
Dotýká se také sklonu k hravosti a 
lehké sebeironii, přirozené nutnosti 
sebevyjádření při hledání optimální 
rovnováhy života,“ vyjádřila se o 
autorčině díle jedna z jejich nej-
bližších Dagmar Čaplyginová. Ta 
se ze svého vztahu ke kolegyni vy-
znala i básní Nadin průběžný běh. 
Za čím se autorka honí, se můžete 
přijít do Galerie Langův dům podí-
vat do poloviny dubna. (pp)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

11. 3. v 19.00 hodin – Národní dům
Jiří Stivín 
v jarním koncertu se Symfonickým 

orchestrem Frýdek-Místek
V programu starých mistrů
Předprodej již zahájen – NS Vlast
15. 3. v 16.30 hodin – Restaurace 

Národní dům
Podvečer s videokamerou
Členové Klubu filmových amatérů ve 

Frýdku – Místku se představují: benefice 
Zdeňka Zíchy z Lučiny. Pořadem provází 
PhDr. Eduard Mocek

22. 3. v 19.00 hodin – frýdecký zámek
4. zámecký koncert
Smetanovo trio
Jitka Čechová - klavír, Jana Nováková 

- housle, Jan Páleníček - violoncello
Jedno z nejznámějších trií tohoto ob-

sazení, jež pokračuje v tradici Českého 
tria založeného ve 30. letech klavíristou 
Josefem Páleníčkem

Předprodej již zahájen – NS Vlast
Připravujeme tyto kurzy:
Taneční přípravka pro děti a mládež
pokročilí
Kurz je určen pro děti 7-10 let, mládež 

11-15 let a Hobby dance 15-18 let. Vyučují 
se latinskoamerické tance, standardní tan-
ce, hip hop, disko show, show dance, atd. 
Kurzy probíhají vždy v pondělí od 16.00 
hodin a ve středu od 15.00 hodin.

Platba kurzu: 30. 3. od 14.30 h. – děti a 
mládež a od 17.00 H. – Hobby dance

Zahájení kurzu: 30. 3. v 15.00 h. – děti 
a mládež a od 17.30 H. – Hobby dance

Kurzovné za 12 lekcí :  
děti 7-10 let - 1 200 Kč
mládež 11-15 let a Hobby dance - 1 500 Kč
S sebou cvičky (tenisky) sportovní oděv
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 23. 3. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 

nebo 604 503 817
Moderní tanec pro aktivní ženy
všech věkových kategorií
* začátečníci     * pokročilí
Oslovujeme všechny moderní ženy - na-

bízíme nový způsob aktivního odpočinku v 
pravidelných lekcích vždy jednou týdně ve 
čtvrtek. Seznámíte se s rytmy španělské, 
kubánské, brazilské, jazz, pop aj. hudby. 
Odpočinete si a zároveň budete zdravě 
pracovat se svým tělem. Kurzovné za 10 
lekcí (20 vyučovacích hodin) je 600 Kč.
Platba kurzu: 7.4. od 17.00 do 17.30 hodin
Zahájení kurzu: 7.4. od 17.30 do 19.00 hodin

S sebou cvičky (tenisky) sportovní oděv
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 4. 4. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 

nebo 604 503 817
Taneční pro manželské páry a dvojice
* pokročilí *

Taneční jsou určeny párům všech vě-
kových kategorií a absolventům kurzů pro 
začátečníky  vždy v neděli od 18.30 do 
21.00 hodin. Kurzovné za 10 lekcí 1 500 
Kč/pár. Vedou  mistři tance  Mgr. Jana 
Šodková a  Josef Macura.
Platba kurzu: 3.4. od 18.00 do 18.30 hodin
Zahájení kurzu: 3.4. od 18.30 do 21.00 hodin

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 31. 3.

Informace na tel. čísle 558 432 011 
nebo 604 503 817

COUNTRY TANCE
pro manželské páry a dvojice
Kouzlo amerického západu na konci 

předminulého století - to jsou tradiční 
country tance ve čtverylkách, dlouhých 
řadách, malých a velkých kroužcích a 
samostatně. Máte zájem se některý z 
tanců naučit? Přijďte mezi nás!

Kdy? Každý čtvrtek od 7. dubna 
Kde? Národní dům v Místku
V kolik? Od 19.00 hodin
Kurzovné za 10 lekcí  500 Kč za oso-

bu. Vedou lektoři country clubu Virginia.
Platba kurzu: 7. 4. od 18.30 do 19.00 hodin
Zahájení kurzu: 7.4. od 19.00 do 20.30 hodin

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 4.4.2005.

Informace na tel. čísle 558 432 011 

1. až středa 2. března v 17.45 hod.
DANNYHO PARŤÁCI 2 /USA/
Pokračování kriminální komedie s 

hvězdným hereckým obsazením.
Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min
1. až 2. března ve 20.00 hod.
SANTA JE ÚCHYL /USA,SRN/
Billy Bob Thornton ve velice vtipné 

černé vánoční komedii.
Mládeži do 15 let nevhodný, 95 min
4. až 6. března v 17.45 hod.
WIMBLEDON /Velká Británie/
Kirsten Dunstová a Paul Bettany v las-

kavé pohodové romantické komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 min
4. až 6. března ve 20.00 hod.
KDYŽ  SE SETMÍ /USA/
Pierce Brosnan, Salma Hayeková, Wo-

ody Harrelson vám v romantické kriminální 
komedii nabídnou dobrou zábavu.

Mládeži do 12 let nevhodný, 98min
8. až 9. března v 17.45 hod.
PERLY A SVINĚ /Finsko/
Finská komedie pro teenagery
Mládeži do 12 let nevhodný, 113 min
8. až 9. března ve 20.00 hod. 
HLAS MOŘE /Španělsko/
Javier Bardem ve snímku o muži, je-

hož hlavním životním cílem bylo zemřít.
Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
11. až 13. března v 17.00 hod.
ALEXANDER VELIKÝ /USA/
Velkolepá historická sága o životě Ale-

xandra Velikého, v hl. roli Colin Farell.
Mládeži do 12 let nevhodný, 170 min
11. až 13. března ve 20.00 hod.

ZAHULÍME A UVIDÍME /USA, Kanada/
Harold a Kumar zažijí nejbláznivější 

noc svého života v této svižné a originální 
teenagerské komedii.

Mládeži do 15 let nevhodný, 88 min
15. až 16. března v 17.45 hod.
KOUSEK NEBE /ČR/
Milostné drama odehrávající se za 

vězeňskými zdmi.
Hrají: Jakub Doubrava, P. Forman, 

Táňa Pauhofová, Z. Stivínová a další.
Mládeži přístupný, 100 min
15. až 16. března ve 20.00 hod.
KAMEŇÁK 3 /ČR/
Repríza úspěšné komedie Zdeňka 

Trošky se známými oblíbenými herci.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 min
18. března v 17.45 a 20.00 hod.
20. března v 17.45 a 20.00 hod.
SNOWBOARĎÁCI /ČR/
Komediální příběh ze života mladých 

na horách.
Hrají Vojta Kotek, Jiří Mádl a další.
Mládeži přístupný, 99 min
22. až 23. března  v 17.45 a 20.00 hod.
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM 

V KONCÍCH /USA, Velká Británie/
Pokračování úspěšné romantické ko-

medie, v hl. rolích Renée Zellwegerová, 
Colin Firth, Hugh Grant.

Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min
25. až 27. března v 17.45 hod.
BLADE: TRINITY /USA/
Třetí díl vyprávění o legendárním upíro-

bijci..., v hl. roli Wesley Snipes a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodný, 113 min
25. až 27. března ve 20.00 hod.
SMÍM PROSIT? /USA/
Jennifer Lopez, Richard Gere a Susan 

Sarandon v romantické muzikálové komedii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
29. až 30. března v 17.45 a 20.00 hod.
NA DOTEK /USA/
Julia Roberts, Jude Law, Natalie Port-

man a Clive Qen v milostném dramatu.
Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min

10. 3. v 19.00 hodin 
Týdeník TelevIZER aneb právě vy-

šlo nové číslo
Celovečerní zábavný pořad Zdeňka 

IZERA a Petra FREUNDA
13. 3. v 15.00 hodin
Divadlo Věž
Káťa a Škubánek
Poeticky laděná pohádka napsaná 

na motivy stejnojmenných televizních 
večerníčků.

16. 3. v 19.00 hodin
Roman Horký a KAMELOT
Koncert legendární brněnské  

kapely, která představí nové album 
„ZVLÁŠTNÍ  SVĚT“.

Kamelot, který svým originálním soun-

dem kytarových rytmů a aranžmá patří do 
žánru FCT, se představí v tomto složení.

Roman Horký - zpěv, kytary      
Jiří Meisner - basová kytara, zpěv
Pavel Plch - bicí, zpěv              
Marek Dráb - kytary, zpěv
17. 3. v 19.00 hodin
Divadelní společnost Háta Praha
Marc Camoletti
SEX, LÁSKA A ŽÁRLIVOST
Brilantní konverzační komedie plná 

legrace a různých nedorozumění.
Hrají: Mahulena Bočanová, Ludmila 

Molínová, Olga Želenská, Lucie Benešo-
vá, Libor Pantůček a Libor Hruška. Režie: 
Marie Lorencová.

Předplatitelská skupina B
17. 3. v 16.00 hodin
Mimořádné představení
18. 3. v 19.00 hodin 
MARTY  HALL – KYTARA A ZPĚV
Kanada
Po neobyčejném úspěchu koncertních 

turné v roce 2002 vystupuje znovu v Ev-
ropě, tentokrát se svým posledním albem 
HIDDEN  KEY.

Marty Hall se vynořil jako kytarový virtuóz, 
jeho blues se vám dostane pod kůži,  práce 
s kytarou je sebejistá, hypnotická a vášnivá.

20. 3. v 15.00 hodin
Divadlo Duo Frýdek-Místek
Příhody Medvídka Ťupínka
Loutková pohádka
24. 3. v 19.00 hodin
Divadlo Příbram
Irena Dousková
HRDÝ  BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmenné 

prózy nás provází tragikomickými roky 
husákovy normalizace. Na pozadí školy a 
divadla v jednom nejmenovaném okres-
ním městě se odvíjí sled komických pří-
hod, trapných zážitků, drobných i větších 
neštěstí, které osmiletá Helenka nejen 
prožívá, ale zároveň je z bezprostředností 
svému věku vlastní hodnotí a komentuje.

Režie: J. Schmiedt
Hrají: B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková
Cena Thalie za rok 2003.
Mimo předplatné

DĚTSKÁ  FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
11. března v 10.00 hod.
ŠROUBKOVO DOBRODRUŽSTVÍ /ČR/
Pásmo veselých pohádek - mimo jiné O 

hrnci, který rád vařil, Had je mašinka a jiné
Mládeži přístupný, 65 min
11. března v 13.30 hod.
PŘÍBĚH ŽRALOKA /USA/
Animovaný film z podmořského světa 

uváděný v českém znění!!
Mládeži přístupný, 85 min
25. března v 10.00 hod. a sobota 26. 

března v 15.30 hod.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – IV 

/ČR/
Pásmo oblíbených pohádek s Krtečkem.
Mládeži přístupný, 65 min

FILMOVÝ KLUB
Úterý 1. března v 19.00 hod.
MOJE MATKA JE NA HOLKY /2001- 

Španělsko/
Režie: Inés Parisová
Úsměvná komedie, která se zabývá 

přetřásávaným tématem sexuální identity.
Mládeži do 12 let nevhodný, 96 min
Pondělí 7. března v 19.00 hod.



KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

Programová nabídka 15 Únor 2005

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
tel.: 558 435 067, 558 647 694

e-mail: smtu.fm@worldonline.cz
http://smtu.fm.web.worldonline.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00

4. 3. Společenský ples Soukromé-
ho čtyřletého a osmiletého gymnázia 

5. 3.
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA SVIŇORKY
- Morávka - Sviňorky
- cena: 280,- Kč (doprava, oběd, celo-

denní permanentka, lyžařský dozor)
- sraz: v 8:00 hodin u Komerční banky 

na nádraží ČD
- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 

Marie Cidlíková, telefon: 558 628 240, 
736 150 088

SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ
- startovné: 25,- Kč
- Letiště Bahno v Místku, 9:00 hodin 

- prezence
11. 3.
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECI-

TÁTORŮ
- oblastní kolo
- 34. ročník celostátní přehlídky žáků ZŠ
- ZUŠ v Místku, 9:00 hodin
12. 3.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu …
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 11:00 

– 13:00 hodin
SOUTĚŽ V RADIOELEKTRONICE
- startovné: 25,- Kč
- el. dílny SOU Technického v Místku. 

8:30 hodin - prezence
12. - 13. 3. 
GRAND PRIX V GO
- turnaj českých i zahraničních hráčů GO
- DDM Místek, 8:00 hodin
14. – 17. 3.
LOUTNIČKA
- soutěž v sólovém zpěvu lidových písní
- 31. ročník
- ZUŠ v Místku, 9:00 hodin
15. 3.
VÝPRAVA PANA BROUČKA ZA 

HUSITY
Kdo byl Jan Hus? Kdo jej postavil na 

hranici? A co na to Jan Žižka z Trocnova?
- odpoledne plné her a soutěží
- DDM Místek, 14:00 hodin
ŠACHY
4. 3.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 

4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA  A  LIDÉ
ZÁMECKÝ  OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  

MÍSTO
FRÝDEK  A  MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHOR-

SKÉHO
Výstavy:
OSOBNÍ  HYGIENA  NA  ŠLECHTIC-

KÝCH  SÍDLECH
Potrvá do 20. března 2005.
Z CEST  PO  OMÁNU,  MEXIKU  A  

GUATEMALE
Potrvá do 13. března 2005.
V době konání výstavy se uskuteč-

ní doprovodné akce:
-   3. 3.  17,00 hod. 
- Beseda o Mexiku a Guatemale s 

Michalem Raškou
NA  PULTU  A  POD PULTEM
Potrvá do 20. března 2005. 
PROGRAMY, KONCERTY
11. března  18,30 – 23,00 hodin  -  frý-

decký zámek
VEČERNÍ  PROHLÍDKA  ZÁMKU
Romantická procházka zámeckými 

prostory při světle svíček
Prodej vstupenek 9. března od  8,00 

hodin v pokladně zámku
20. března  9,00 – 16,00 hodin  -  areál 

frýdeckého zámku
VELIKONOČNÍ  JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• Ukázky lidových řemesel
• Velikonoční program
• Na pultu a pod pultem – výstava
• Cirkevní plastiky – Pieta – v kapli sv. 

Barbory
• Projížďka na koních v parku
• Občerstvení – domácí speciality
22. března  19,00 hodin  -  Rytířský sál 

frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert
SMETANOVO  TRIO
Jitka Čechová  -  klavír
Jana Nováková  -  housle
Jan Páleníček  -  violoncello
25. března  17,00 hodin  -  kaple sv. 

Barbory
Jan Zahradníček
ZNAMENÍ  MOCI
Verše o úzkosti a pokoře v postní době 

téměř zapomenutého básníka
Účinkují členové Místecké Violy
27. března  13,00 – 17,00 hodin  -  frý-

decký zámek
VELIKONOČNÍ  ZÁMECKÁ  NEDĚLE
Od 15,00 hodin vystoupení Základní 

umělecké školy ve F-M
Dále k vidění:
- výstava Církevní plastiky – Pieta v 

kapli sv. Barbory
- expozice Beskyd, příroda a lidé
- Zámecký okruh
- expozice Frýdek a Místek
BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  A  VLASTI-

VĚDNÁ  SPOLEČNOST
10. března  15,00 hodin – přednáškový 

sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin 

a minerálů, doplněné výměnou poznat-
ků a materiálu, poradenská služba, 
videoprojekce. Schůzek se mohou 
zúčastnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti – dospělí i mládež. Vstupné na 
akce se neplatí.

10. března  17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

VE STRAŠÍNĚ NESTRAŠÍ
Táborská renesance, rybník ve 

Smetanové Lhotě, selské baroko v 
Klečatech, Zálší a Komárově, na hradě 
Práchni, chodníčky v okolí Mečichova, 
na tvrzích v Zavlekově a Frymburku, 
románsko-gotický kostel v Malém 
Boru, na Otavě v Písku, na běžkách 
v Čížové a další. Volné pokračování 
přednášky z května 2002, doplněné 
diapozitivy a fotografiemi z cest po 
jižních a jihozápadních Čechách.

17. března  17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

ODERSKO A VÍTKOVSKO
Slovanské hradiště ve Vyhnanově, 

zmizelý zámek v Odrách, na Vesel-
ském kopci, oderské rybníky, zaniklý 
dřevěný kostel v Tošovicích, Panna 
Maria ve Skále, vlakem do Vítkova, 
na hradě Vikštejně a další. Přednáška 
doplněná promítáním diapozitivů a 
videoprojekcí.

22. března  17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

POTŠTÁTSKO A SPÁLOVSKO
Na hradě Puchartu, Potštátské 

skalní město, Tlustý Jan, dřevěný 
kostel v Lipné, u pramenů řeky Odry, 
cestou do zaniklého Barnova, zámecký 
park ve Spálově, spálovští vlastenci a 
další. Přednáška doplněná promítáním 
diapozitivů a videoprojekcí.

ve Frýdku - Místku.
6. 3. Výroční schůze ČRS.
18. 3. ANTISTATIC - techno – párty
27. 3. DERATIZACE - techno – párty

Akce SMTu na měsíc březen
4. - 6. 3.
Školení hlavních vedoucích na letní 

tábory a kurz pro oddílové vedoucí. Akre-
ditováno MŠMT ČR.

Cena kurzu pro HV 650,- Kč, pro oddí-
lové vedoucí 400,- Kč.

16. 3.
Vítání jara – besídka, vyrábíme přáníč-

ka, výzdobu, drobnosti pro radost

5 x 2 /2004 - Francie/
Režie: F. Ozon
Brilantní napínavá studie se zabývá 

vztahy mezi mužem a ženou, kteří se 
právě rozcházejí.

Mládeži do 18 let nevhodný, 90 min
Úterý 8. března v 19.00 hod.
PROJEKT 100 – PŮLNOČNÍ KOVBOJ

/1969 - USA/
Režie: John Schlesinger
Dustin Hoffman, Jon Voight v kultov-

ním americkém snímku o naivním mladí-
kovi z Texasu, který v kovbojském obleku 
přijede do New Yorku.

Mládeži do 15 let nevhodný, 113 min
Pondělí 14. března v 19.00 hod.
YESMENI /2004 - USA/
Režie: Chris Smith, Dan Ollman, Sa-

rah Priceová
Dokumentární film o mladých mužích, 

kteří usilují i malým žertem změnit svět.
Mládeži přístupný, 80 min
Úterý 15. března v 19.00 hod.
PROJEKT 100 – TAKING OFF 

/1971- USA/
Režie: Miloš Forman
Hořká komedie podává mimo jiné i zají-

mavé svědectví o dobové atmosféře v New 
Yorku na počátku sedmdesátých let...

Mládeži do 12 let nevhodný, 93 min
Pondělí 21. března v 19.00 hod.
ČERNÁ KOČKA – BÍLÝ KOCOUR 

/Jugoslávie, SRN, Francie/
Režie: E. Kusturica
Poetický balkánský folklór v drsném 

rytmu - nahlédneme na romskou veselku, 
kde se může stát cokoli.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
Úterý 22. března v 19.00 hod.
VODKA LEMON /2003 Francie-Arménie/
Režie: Hiner Saleem
Kurdský režisér sleduje těžký život 

obyvatel arménské vesničky s vlídností 
i nadhledem.

Mládeži do 12 let nevhodný, 84 min
Středa 23. března v 19.00 hod.
2. výr. Filmového klubu - PROJEKT 100
METROPOLIS /1927 - Německo/
Režie: Fritz Lang
Průkopnický sci-fi snímek ohromuje 

i po 78 letech monumentálními obrazy 
futuristického světa.

Mládeži do 12 let nevhodný, 118 min
Úterý 29. března v 19.00 hod.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB 

/1999-Německo, Francie, Kuba/
Režie: Wim Winders
Celovečerní hudební dokument za-

znamenávající fenomenální turné slavné 
kubánské kapely.

Mládeži přístupný, 100 min
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Pro inzerci volejte
603 249 743

Město Frýdek-Místek
 veřejně oznamuje

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěvkové organizace 

„Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555“
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města Frýdku-
-Místku www.frydekmistek.cz, nebo na úřední desce města Frýdku-Místku


